
 

Velké závěrečné opakování a procvičování 
 
Mám radost, že si nyní spolu můžeme zopakovat a procvičit vše, co jsme spolu doposud 
probrali. Já vám vždy řeknu českou větu a vy ji zkusíte přeložit do angličtiny. Pokud na vás 
budu moc rychlý, tak si mne klidně pauzněte. Ale, moc prosím, vážně si to zkuste. Jenom tak 
totiž zjistíte, jak dané oblasti anglického slovosledu ovládáte. A pokud zjistíte, že některé 
nejsou ještě úplně ideální, tak se k nim samozřejmě můžete vrátit a danou oblast 
„vypilovat“. Připraveni? Tak pojďme na to! 
 

1. Můj starý chytrý strýc mi dal krásnou těžkou knihu. 
My clever old uncle gave me a beautiful heavy book. 
My clever old uncle gave a beautiful heavy book to me. 
 

2. Řekl jí to jasně včera v sauně. 
He said it to her clearly in the sauna yesterday. 
 

3. Studuj pilně angličtinu každý den. 
Study English hard/diligently every day. 
 

4. Často mluvím anglicky a vždy se snažím usmívat. 
I often speak English and I always try to smile. 
 

5. Umím pít rychle pivo a dobře mluvit česky. 
I can drink beer fast and I can speak Czech well. 
 

6. Já si osobně si myslím, že tam nikdy nebyla. 
Personally, I think (that) she has never been there. 
 

7. Neprší, sněží! 
It is not raining, it is snowing! 
 

8. Jsou lidé, kteří nevěří v kouzla.  
There are people who do not believe in magic. 
 

9. Znám jednu mladou českou štíhlou dívku. 
I know one slim young Czech girl. 
 

10. Na zemi je hnědý velký bavlněný fotbalový dres. 
There is a big brown cotton football jersey/t-shirt/kit. 
 

11. Copak jsi to včera neviděl? 
Didn’t you see it yesterday? 
 

12. Dělá to vysoká mladá krásná žena každý den? 
Does the beautiful young tall woman do it every day? 
 



 

13. Kdo tě včera políbil? 
Who kissed you yesterday? 
 

14. Můžeš mi říct, kdo je ten tlustý báječný muž? 
Can you tell me who that wonderful/amazing fat man is? 
 

15. Můžu se tě zeptat, na co se díváš? 
Can I ask you what you are looking at/watching? 
 

16. Proč jsi se mne na to nezeptal? 
Why didn’t you ask me about it? 
 

17. Copak ty nemáš rád studené české pivo? 
Don’t you like cold Czech beer? 
 

18. Nikdo nic neviděl. 
Nobody saw anything. 
 

19. Tento anglický krásný test bude brzy ukončen. 
This beautiful English test will soon be finished. 
 

20. Vše, co potřebuješ, je láska a trochu času na angličtinu. 
All you need is love and a bit of time for English. 

  


