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academic dismissal  akademické zamítnutí, omítnutí 
ADD (attention deficit disorder)  porucha schopnosti se soustředit 
analyze  analyzovat, rozebrat (problém, situaci apod.) 
because of misconduct  kvůli špatnému chování 
concentration problem  neschopnost soustředit se 
cramming  šprtání, biflování 
designated  určený 
develop their intellectual and creative 
abilities 

 rozvíjet jejich intelektuální a tvořivé schopnosti 

developmental course  intenzivní vzdělávací kurz 
exceptional  výjimečný, mimořádný, zvláštní, neobyčejný 
explore  zkoumat, bádat 
failure to achieve minimal results  neschopnost vyhovět minimálním požadavkům 
freshman  student prvního ročníku VŠ (v USA i SŠ) 
grow obsolete  zastarat 
idleness or stupidity  lenost nebo hloupost 
in ascending order  ve vzestupném pořadí 
in its literal sense  v doslovném smyslu slova 
It is considered more important than the 
accumulation of facts. 

 Je to považováno za důležitější než hromadění 
fakt. 

junior  student nižší střední školy 
knowing how to solve problems  schopnost řešit problémy 
less academic  méně akademické 
less emphasis on learning facts  menší důraz na studium fakt 
private grants or endowments  soukromé příspěvky a dotace 
read a book from cover to cover  přečíst knihu od začátku do konce 
read aloud  číst nahlas 
read st over and over again  číst něco pořád znova (dokola) 
read with great interest  číst s velkým zaujetím 
reason and to research well  usuzovat (vyvozovat závěry) a dobře bádat 
seem unfamiliar to many  mnoha lidem to může připadat cizí 
senior  student vyššího ročníku 
sent down (euphm)  vyloučen 
school phobia syndrome   syndrom chorobného strachu ze školy 
slow upstairs  trošku pomalejší (v myšlení) 
sophomore  student(ka) druhého ročníku střední školy nebo 

univerzity 
supported by state funds  podporováno státními příspěvky 
think for oneself  samostatně myslet 
to put it mildly  mírně řečeno 
tuition charges  školné, poplatky za vzdělávání 
underachiever  neúspěšný student 
unteachable  nevzdělatelný 
use resource materials  používat různé prameny informací 
write brilliantly  psát báječně 
write convincingly  psát přesvědčivě 
write (il)legibly  psát (ne)čitelně 
write knowledgeably  psát se znalostí problematiky 
write vividly  psát živě 
write wittily  psát vtipně a zároveň chytře 
 


