
 

Lola a Ana jsou šeptající v ta kuchyně

(si) šeptají

zatímco Sam je sedící v ten obývací pokoj pijící

sedí pije

mléko. Ana: „On bude spát v můj

pokoj. Dobře, se mnou vlastně.” Lola: „Ty jsi

(nějaká) strašná mrcha! Už (na) první noc? Sex

první

bioanglictina.cz | Kalman Horvát - 00 420 774 642 681 - kalmanhorvat@seznam.cz  

Stránka  z   
1 4

Copyright © 2021 Mgr. Kalman Horvát 

Lola má (nějaký) sen

LEKCE 4 
Příběh 1 
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. 
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pouze po tři měsíce randění. do té doby

jenom líbání a romatické procházky. Sam bude

spát v ten obývací pokoj.”

Ony dělat ten gauč pro Sam a

připraví gauč

přát mu dobrá noc. Uprostřed

popřejí

ta noc, Lola probudit se dýchající těžce. Já jsem

přesně jako Ana. Já snila o Sam. V můj sen

jako

on mě požádal o ruku a my měli (nějakou) romantická svatba.

A přesně když my byli sami v ten večer,
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jen já a on já probudila se já mít ne tušení

nemám tušení

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


Lola and Ana are __________ in the kitchen

while Sam is _______ in the _______ ______ drinking

milk. Ana: “He _ _____ __ sleep in my

room. Well, with me ___ ______.” Lola: “You are

a horrible _____! Already on __ ____ night? Sex

only after three months of _____. _____ ____

only _______ and romantic walks. Sam __ _____ __
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co to bylo jaký spát s ním... Jestli to bylo špatné,

jaké to bylo

já nechám Ana mít ho. Jestli on byl úžasný,

nechám ho Aně.

on bude být můj.

bude

Já muset konzultovat s ta ezoterická moudrost.

DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ ANGLICKÁ SLOVA: 

Lola has a dream
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sleep in the living room.”

They _____ the couch __ for Sam and

_______ him good night. __ ___ _______ ___

the night, Lola ______ ___ breathing hard. I ‘m

just like Ana. I ______ of Sam. In my dream,

he ________ to me and we had a romantic _______.

And just when we were _____ in the evening,
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what it was like __ _____ with him... If it was bad,

I __ ____ Ana have him. If he was great,

he ’s going to be ____.

I have to _________ with the esoteric __________.

just me and him, I ______ ___. I have no _____

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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