
 

Já budu doma sám pro jeden víc den.

ještě jeden den

Moje přítelkyně je přijíždějící zpátky domů zítra.

přijede

Já mít chuť (dát si) něco sladké, tak já mířit ven

koupit (nějaký) dort s ovocem v ta nejbližší sladký obchod.

cukrárna

Já vkročit dovnitř a tam je (nějaká) dlouhá fronta.

vcházím je tam
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ČTVRTOU FÁZI JSTE BEZPEČNĚ SPLNILI,  
KDYŽ: 
• Každé české slovo v příběhu umíte přeložit do angličtiny. 

Výjimkou jsou SPOJKY a PŘEDLOŽKY. Ty nemusíte 
zvládat na 100 %. Dostanou se vám pod kůži během pár 
lekcí. 

LEKCE 1 
Příběh 3 
Fáze 4 

Nedostupná
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Já jsem vzadu ta fronta tak já dívat se kolem.

(stojím na konci)

Asi pět metry přede mě já vidět (nějaká) žena

s nádherné nohy, dlouhé zářivé vlasy a (nějaký) perfektní zadek.

Ona vypadá jako (nějaká) modelka a zdá se totálně nedostupná.

Můj Bože,
,

tady je ne cesta že ona by jít pro mě.

(není šance) mě chtěla

V můj budoucí život já budu

příštím životě

(nějaký) vysoký, svalnatý a charismatický modrooký blonďák...

To je kdy ona pomalu otáčí se ke mně...

V tu chvíli se pomalu otáčí

Co?! To je moje přítelkyně.

(Ona) vrátila se (nějaký) den dříve a šla ven

(o)
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vzít mně něco speciání k jíst.

(koupit) mi jídlu.

I __ ___ home alone for one ______ day.

My _________ is _________ back home tomorrow.

I _____ like having _________ sweet, so I _____ out

to buy a cake ______ with fruit at the _______ sweet shop.

I _____ inside and there is a ______ line.

I ‘m __ __ ____ __ the line, so I ___ _ ____ around.

_____ five meters in front of me I ____ a woman

with _______ legs, long, shiny ____ and a perfect ___.

She ______ like a model and _____ totally unapproachable.

My God, there ‘s no _____ that she _____ go for me.

In my ________ life I ‘m _____ to be

a tall, ________ and charismatic blue-eyed blonde...

That ‘s when she slowly ______ towards me...
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DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ANGLICKÁ SLOVA: 

Unapproachable
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What?! It __ my girlfriend.

She has _______ a day ____ and went out

__ ___ me something ______ to eat.
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JAK VÁM ŠLA TATO LEKCE?  
CO VÁM ŠLO SNADNO A CO DRHLO? 
NAPIŠTE NÁM O TOM DO FÓRA NA NAŠEM WEBU. 

NEPOVEDLO SE VÁM SPLNIT ČTVRTOU 
FÁZI, I KDYŽ JSTE PŘEDCHOZÍ FÁZE 
ZVLÁDLI? 
BEZ VÁHÁNÍ MI ZAVOLEJTE NA 774 642 681. OZVU 
SE VÁM JÁ OSOBNĚ. KALMAN.
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