
 

Zítra já jdu navštívit Jardu.

On tvrdí být (nějaký) pravda Čech. Proč ne já věřit jemu?

tvrdí, že je (typický) mu nevěřím

Dobře, on oženil (nějaká) žena která má to maďarské jméno

se oženil s

Eleanora. Naposledy (když) já navštívil ho, já viděl to francouzské

mýdlo L‘Occitane v jejich koupelna. On pije etiopská káva a
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Jarda

LEKCE 1 
Příběh 4 
Fáze 4 

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. 

http://bioanglictina.cz
mailto:kalmanhorvat@seznam.cz


ona pije italské Chianti. Oni potkali když brající argentinské

(chodili na)

tango hodiny vedené od (nějaký) fantastický homosexuální pár z

Německo. Ta vietnamská dívka z vedle dveře někdy hlídá

od vedle

jejich čtyřletá dcera Sara. A nemluvě (o tom) že tento

pravda Čech řídí (nějaký) Hyundai, (nějaké) korejský auto.

(typický)

(Já) právě obdrženo (nějaký) text z jeho finský Nokia:

Právě jsem dostal sms

„Kali, my budeme pozdě. My budeme tam

přijedeme

okolo 5:30 odpoledne.“ Ten blb pravděpodobně ne ani vědět

ani neví

on je používající arabská čísla. Já snad odvolat jeho český

používá
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občanství a dát jemu (nějaké) nové jedno

nové

- občan z ta planeta.

obyvatel této planety

Tomorrow I ‘m _____ __ visit Jarda.

He _____ to be a ______ Czech. Why don‘t I ______ him?

Well, he _______ a woman who ___ the Hungarian ______

Eleanora. Last time I _______ him, I _____ the French

soap L‘Occitane in their ________. He _____ Ethiopia coffe and

she drinks Italian Chianti. They ___ while ______ Argentinian tango

lessons _______ by a fantastic gay _________ from

Germany. The Vietnamese girl from next ____ sometimes _______

their four-year-old ________ Sara. And ___ __ _______ that this
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DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ANGLICKÁ SLOVA: 

Jarda
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true Czech ______ a Hyundai, a Korean ____.

I‘ve just ________ a ________ from his Finish Nokia:

“Kali, we ‘re ____ __ be late. We ___ _____ there

around 5:30pm.“ That _____ probably ______ even know

he ‘s _________ Arabic numbers. I may _______ his Czech

citizenship and _______ him a new one

- citizen of the planet.
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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.

http://bioanglictina.cz
mailto:kalmanhorvat@seznam.cz

