
 

Lola a Anna jsou šeptající 
(šeptají - teď)

v ta kuchyně, zatímco

Sam je sedící 
(sedí - teď)

v ten obývací pokoj pijící 
(pije - teď)

ta mléko.

Anna: „Bude spát v můj pokoj.

Ve skutečnosti bude spát se mnou.”

Lola: „Ale ty jsi nějaká mrcha! Už ta první noc?
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Lola má nějaký sen

ČTVRTOU FÁZI JSTE BEZPEČNĚ SPLNILI,  
KDYŽ: 
• Každé české slovo v příběhu umíte přeložit do španělštiny. 

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

LEKCE 4 
Příběh 1 
Fáze 4 
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Ten sex po (čem) tři měsíce (čeho) vztah!

Do (potom) pouze polibky a procházky romantické.

Sam bude spát v ta obývací pokoj.”

(Komu) Sam mu udělaly 
(připravily)

ta postel a mu popřály dobré noci.

Lola se vzbudil(a) (během) ta noc lapající po dechu: 
(lape po dechu - teď)

„Už jsem jako Anna. Byl(a) jsem snící 
(Zdálo se mi)

s 
(o

Sam, 
Samovi)

že mě požádal ta ruka a měli jsme nějaká svatba romantická.

Když zůstali jsme úplně sami (během) ta noc,

pouze já a on, vzbudila jsem se. Ne vím, jak 
(jaký)

byl.

Jestli byl špatný, (ho) nechám pro Anna.
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Jestli byl skvělý, bude můj.

Musím požádat ten rada od ta moudrost esoterická.”

Lola y Anna ______  ___________ en la cocina __________

Sam ___  ______ en el salón _______ la leche.

Anna: “Va a _____ en mi ________ .

__________, va a dormir conmigo.”

Lola: “¡Pero tú eres una _______! ¿Ya la primera _____?

¡El sexo _______ de tres meses de _______!

Hasta ________ sólo besos y _______ románticos.

Sam dormirá en la ______.”

A Sam le ________ la cama y le _________ buenas noches.

Lola se ________ por la noche jadeando:

“Ya ___ como Anna. _____  ________ con Sam
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DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ŠPANĚLSKÁ SLOVA: 

Lola tiene un sueño
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que me _____ la mano y _______ una boda romántica.

Cuando ____  ________ completamente solos por la noche,

sólo yo y él, ___  __________. No sé cómo _____.

Si ______ malo, lo ______ para Anna.

Si fue _________, será mío.

_____ ___ pedir el ______ de la sabiduría esotérica.”
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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://spanelskyklub.cz
mailto:kalmanhorvat@seznam.cz

