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Maxi cvičebnice anglických předložek 
 
Hello! 
 
Radostně vás vítám na začátku této maxi cvičebnice anglických předložek! V ní se na vás těší 
všechny věty, která zazněly v našem Maxi kurzu anglických předložek (je jich téměř 700!). Jsou 
zde rozdělené do šesti částí (stejně jako celý kurz). Jsou hezky promíchané, aby to bylo 
zábavnější a nepoužívali jste 12x za sebou on… :) 
 
Nejdříve jsou vždy věty česky s prostorem pro napsání vašich odpovědí a pak jsou vždy všechny 
správné odpovědi (klíč). Věřím, že právě postupný překlad všech již v kurzu procvičených vět 
je nejen úžasným opakováním, ale také skvělou zpětnou vazbou pro vás – jednoduše tak 
zjistíte, jestli už dané předložky opravdu ovládáte. 
 
Have fun! :) 
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Předložky místní (prepositions of place) 
 
 
1. Mohli jsme vidět ohňostroje nad Brnem. 

2. Je to hned za rohem. 

3. Třebíč je krásné město na řece Jihlavě. 

4. Někdo je u dveří. 

5. Kdo je za vraždou mého křečka? 

6. Seděla mezi Milošem a Andrejem. 

7. Kdo je v naší posteli? 

8. Bydlí v 99 patře! 

9. Podívej! Na to obrázku je (sedí) žába! 

10. Před hotelem je malý obchod. 

11. Cedule nad dveřmi hlásala „Broňaland“. 

12. Pojď dovnitř / ven. 

13. Co na je na první stránce (novin)? 

14. Koněšín je mezi Vladislaví, Sudencem a Kozlany. 

15. Občas je nejrychlejší způsob, jak cestovat po Brně, chodit pěšky. 

16. Vyryla do stromu veliké srdce a písmeno B. 
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17. Nemůžu to uložit k sobě na disku, je plný. 

18. Seděla na trávě a četla si o předložkách. 

19. Vystup z autobusu u hospody. 

20. Vždy se před ní snaží vypadat chytře. 

21. Na obrázku můžeš vidět Broňu a Gavina. 

22. Co to držíš v ruce? 

23. Co dávají dnes v televizi? 

24. Seděli vedle / blízko krbu. 

25. Tomu neuvěříš! Karel Gott si sednul vedle mne. 

26. Tvé pivo je nalevo, tvá žena napravo. 

27. Ten den byla teplota dvacet stupňů pod nulou. 

28. Schovávala ten dort za zády. 

29. Pod Baltským mořem je hodně ropy. 

30. Na konci této ulice je úžasný bar. 

31. Její sexy bratr je na univerzitě. 

32. Rád poslouchám staré písničky v rádiu. 

33. Byl tam most přes řeku. 
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34. Viděl jsem ji na autobusové zastávce . 

35. Seděli naproti sobě. 

36. Můžeš říct co chceš – jsi mezi přáteli. 

37. Zastav na semaforu (světelné křižovatce). 

38. Buď opatrný, myslím, že se někdo schovává za rohem. 

39. Její největší koníček je sedět u okna a pozorovat lidi. 

40. Já nejsem zodpovědný za to zabití (tvého křečka). 

41. Spal jsem na malé místě mezi dvěma labradory. 

42. Je to ta nejlepší žena na světě. 

43. Tajně pili mé pivo za mým domem. 

44. Mám Broňův obrázek na zdi v ložnici. 

45. Potkali se a zamilovali se v autobuse. 

46. Obrázek Broni visel nad jeho postelí. 

47. Slunce bylo za černým mrakem. 

48. Vždy se snažím mít úsměv na tváři. 

49. Naše kočka Micinda byla pod židlí. 

50. Bydlím blízko hezkého parku. 
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51. Prosím zavři za sebou dveře. 

52. Mezi lidmi zde můžeš najít spoustu milovníků angličtiny. 

53. Takhle se mnou před svojí matkou nemluv. 

54. Cestička nad jezerem byla opravdu úzká. 

55. Drž se svého psa na vodítku. 

56. Ta oblast je naproti škole. 

57. Je to napsané na stránce 81. 

58. Mají nejlepší pivo ve městě. 

59. Seděl jsem mezi ním a jeho bývalou ženou. 

60. Každé ráno vystupuji z autobusu na (zastávce) Coventry House a jdu (pěšky) do mé 
kanceláře. 

61. Mezi sezdanými páry existuje velké množství rozdílů. 

62. Pes byl před námi na vodíku. 

63. Seděl jsem v hospodě a pil pivo – tedy v daném místě. 

64. Ve škole kousek od mého doby byl problém s topením. 

65. Kdo pracuje vedle tebe? 

66. Nad řekou byl most – tedy přímo nad ní. 

67. Viděli jsme ten film o zombie učiteli včera v kině. 
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68. Vždycky nosím svůj snubní prsten (na prstu). 

69. Seděli jsme okolo ohně. 

70. Prosím pošli mi email na info@brona.cz. 

71. Přede mne si sedl (seděl) Tom Cruise. 

72. Nastup na (zastávce) Tiny Hole Street. 

73. Máš na podprsence kus pizzy. 

74. Před svými studenty se vždy snažím usmívat a působit pozitivně. 

75. Po celé se je spousta úžasných hradů. 

76. Vždycky seděli vedle sebe a flirtovali. 

77. Rád bych žil na pobřeží. 

78. Potkali jsme se u vchodu do kina. 

79. Bydlím v krásném starém domě. 

80. Sedni si ke stolu a sněz něco. 

81. Byl jsem v Kolumbii, ve městě, které se jmenuje Salento. 

82. Na stole je roztomilý pavouk. 

83. Našli jsme ho zcela opilého u kraje cesty. 

84. Musel jsem přestoupit (z vlaku na vlak) v Liverpoolu. 
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85. Je tu někde poblíž hospoda? 

86. Často sním o životě v horách. 

87. Neměl bys být (zůstávat) celý den uvnitř / venku. 

88. Moji fotku můžeš vidět na vršku stránky. 

89. Na poli byla příšera. 

90. Potkal jsem ho na koncertě. 

91. Z vrchu budovy jsme viděli velkém množství lidí pod námi. 

92. Můžete získat od jednoho do pěti bodů. 

93. Náš by je na ulici Došlíkova. 

94. Vstoupil jsem do dveří (dovnitř) / Vyšel jsem ze dveří (ven). 

95. Věř mi, pod dvojí postelí opravdu není žádná nestvůra. 

96. Naše ubytování bylo (hned) vedle vlakového nádraží. 

97. Ta lavička byla mezi krásnými starými stromy. 

98. Je to napsané pod obrázkem (níže než obrázek). 

99. To bylo dlouho před tím. 

100. Čekal jsem blízko hlavního vchodu. 

101. Naproti kinu je krásná restaurace. 
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102. Nad řekou vedla pěšina. 

103. Na obrázku byla krásná žába, myslím, že ten obrázek byl pořízen v Brazílii. 

104. Před naší kanceláří je dobrá restaurace. 

105. Dal jí ruku přes ústa. 

106. Usnul v rozjezdu a vzbudil se v Soběšicích. 

107. Učím na střední škole. 

108. Neboj, není to odsud daleko, je to za rohem. 
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Předložky místní (prepositions of place) – KEY 
 
1. Mohli jsme vidět ohňostroje nad Brnem. 

We could see the fireworks above Brno. 
2. Je to hned za rohem. 

It is just around the corner. 
3. Třebíč je krásné město na řece Jihlavě. 

Třebíč is a lovely town on the Jihlava river. 
4. Někdo je u dveří. 

Somebody is at the door. 
5. Kdo je za vraždou mého křečka? 

Who is behind the murder of my hamster? 
6. Seděla mezi Milošem a Andrejem. 

She was sitting between Miloš and Andrej. 
7. Kdo je v naší posteli? 

Who is in our bed? 
8. Bydlí v 99 patře! 

They live on the 99th flor! 
9. Podívej! Na to obrázku je (sedí) žába! 

Look! There is a frog on the picture! 
10. Před hotelem je malý obchod. 

There is a small shop in front of the hotel. 
11. Cedule nad dveřmi hlásala „Broňaland“. 

The sign over the door said “Broňaland”. 
12. Pojď dovnitř / ven. 

Come inside / outside. 
13. Co na je na první stránce (novin)? 

What is on the front page (of the newspaper)? 
14. Koněšín je mezi Vladislaví, Sudencem a Kozlany. 

Koněšín is between Vladislav, Studenec and Kozlany. 
15. Občas je nejrychlejší způsob, jak cestovat po Brně, chodit pěšky. 

Sometimes the quickest way to travel in Brno is on foot. 
16. Vyryla do stromu veliké srdce a písmeno B. 

She carved a big heart and a letter B on the tree. 
17. Nemůžu to uložit k sobě na disku, je plný. 

I can’t save it on my disk, it is full. 
18. Seděla na trávě a četla si o předložkách. 

She was sitting on the grass and reading about prepositions. 
19. Vystup z autobusu u hospody. 

Get off the bus at the pub. 
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20. Vždy se před ní snaží vypadat chytře. 
He is always trying to look clever in front of her. 

21. Na obrázku můžeš vidět Broňu a Gavina. 
You can see Broňa and Gavin in the picture. 

22. Co to držíš v ruce? 
What are you holding in your hand? 

23. Co dávají dnes v televizi? 
What’s on TV tonight? 

24. Seděli vedle / blízko krbu. 
They were sitting by the fireplace. 

25. Tomu neuvěříš! Karel Gott si sednul vedle mne. 
You will not believe it! Karel Gott sat next to / beside me. 

26. Tvé pivo je nalevo, tvá žena napravo. 
Your beer is on the left, your wife on the right. 

27. Ten den byla teplota dvacet stupňů pod nulou. 
The temperature that day was 20 below zero. 

28. Schovávala ten dort za zády. 
She was hiding the cake behind her back. 

29. Pod Baltským mořem je hodně ropy. 
There is a lot of oil under the Baltic Sea. 

30. Na konci této ulice je úžasný bar. 
There is an amazing bar at the end of this street. 

31. Její sexy bratr je na univerzitě. 
Her sexy brother is at university. 

32. Rád poslouchám staré písničky v rádiu. 
I love listening to old songs on the radio. 

33. Byl tam most přes řeku. 
There was a bridge over the river. 

34. Viděl jsem ji na autobusové zastávce . 
I saw her at the bus stop. 

35. Seděli naproti sobě. 
They sat opposite each other. 

36. Můžeš říct co chceš – jsi mezi přáteli. 
You can say what you want – you are among friends. 

37. Zastav na semaforu (světelné křižovatce). 
Stop at the traffic lights. 

38. Buď opatrný, myslím, že se někdo schovává za rohem. 
Be careful, I think there is somebody hiding behind the corner. 

39. Její největší koníček je sedět u okna a pozorovat lidi. 
Her biggest hobby is sitting at the window and watching people. 
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40. Já nejsem zodpovědný za to zabití (tvého křečka). 
I am not behind the killing (of your hamster). 

41. Spal jsem na malé místě mezi dvěma labradory. 
I slept in a small place between two cute Labradors. 

42. Je to ta nejlepší žena na světě. 
She is the best wife in the world. 

43. Tajně pili mé pivo za mým domem. 
They were secretly drinking my beer behind my house. 

44. Mám Broňův obrázek na zdi v ložnici. 
I have a picture of Broňa on the wall in my bedroom. 

45. Potkali se a zamilovali se v autobuse. 
They met and fell in love on a bus. 

46. Obrázek Broni visel nad jeho postelí. 
The picture of Broňa hung above his bed. 

47. Slunce bylo za černým mrakem. 
The Sun was behind a black cloud. 

48. Vždy se snažím mít úsměv na tváři. 
I try to always have a smile on my face. 

49. Naše kočka Micinda byla pod židlí. 
Our cat Micinda was under the chair. 

50. Bydlím blízko hezkého parku. 
I live close to / near a nice park. 

51. Prosím zavři za sebou dveře. 
Please, close the door behind you. 

52. Mezi lidmi zde můžeš najít spoustu milovníků angličtiny. 
You can find a lot of English lovers among the people here. 

53. Takhle se mnou před svojí matkou nemluv. 
Don’t talk to my like that in front of your mum. 

54. Cestička nad jezerem byla opravdu úzká. 
The path above the lake was really narrow. 

55. Drž se svého psa na vodítku. 
Keep your dog on a leash. 

56. Ta oblast je naproti škole. 
The area is opposite the school. 

57. Je to napsané na stránce 81. 
It is written on page 81. 

58. Mají nejlepší pivo ve městě. 
They have the best beer in town. 

59. Seděl jsem mezi ním a jeho bývalou ženou. 
I was sitting between him and his ex-wife. 
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60. Každé ráno vystupuji z autobusu na (zastávce) Coventry House a jdu (pěšky) do mé 
kanceláře. 
Every morning I get off the bus at Coventry House and walk to my office. 

61. Mezi sezdanými páry existuje velké množství rozdílů. 
There are many differences among married couples. 

62. Pes byl před námi na vodíku. 
The dog was in front of us on a leash. 

63. Seděl jsem v hospodě a pil pivo – tedy v daném místě. 
I was sitting in the pub and drinking my beer. 

64. Ve škole kousek od mého doby byl problém s topením. 
There was a problem with heating in a school close to my house. 

65. Kdo pracuje vedle tebe? 
Who works next to / beside you? 

66. Nad řekou byl most – tedy přímo nad ní. 
There was a bridge over the river. 

67. Viděli jsme ten film o zombie učiteli včera v kině. 
We saw the film about the zombie teacher at the cinema yesterday. 

68. Vždycky nosím svůj snubní prsten (na prstu). 
I always wear my wedding ring on my finger. 

69. Seděli jsme okolo ohně. 
We were sitting around the fire. 

70. Prosím pošli mi email na info@brona.cz. 
Please send me an email at info@brona.cz. 

71. Přede mne si sedl (seděl) Tom Cruise. 
In front of me sat Tom Cruise. 

72. Nastup na (zastávce) Tiny Hole Street. 
Get on at Tiny Hole Street. 

73. Máš na podprsence kus pizzy. 
There is a piece of pizza on your bra. 

74. Před svými studenty se vždy snažím usmívat a působit pozitivně. 
I always try to smile and be positive in front of my students. 

75. Po celé se je spousta úžasných hradů. 
There are a lot of amazing castles all around the country. 

76. Vždycky seděli vedle sebe a flirtovali. 
They were always sitting next to / beside each other and flirting. 

77. Rád bych žil na pobřeží. 
I would love to live on the coast. 

78. Potkali jsme se u vchodu do kina. 
We met at the entrance to the cinema. 

79. Bydlím v krásném starém domě. 
I live in a nice old house. 
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80. Sedni si ke stolu a sněz něco. 
Sit down at the table and eat something. 

81. Byl jsem v Kolumbii, ve městě, které se jmenuje Salento. 
I was in Colombia in a town called Salento. 

82. Na stole je roztomilý pavouk. 
There is a cute spider on the desk. 

83. Našli jsme ho zcela opilého u kraje cesty. 
We found him totally drunk by the roadside. 

84. Musel jsem přestoupit (z vlaku na vlak) v Liverpoolu. 
I had to change trains at Liverpool. 

85. Je tu někde poblíž hospoda? 
Is there a pub near here? 

86. Často sním o životě v horách. 
I often dream of living in the mountains. 

87. Neměl bys být (zůstávat) celý den uvnitř / venku. 
You shouldn’t stay inside / outside all day. 

88. Moji fotku můžeš vidět na vršku stránky. 
You can see my photo at the top of the page. 

89. Na poli byla příšera. 
There was a monster in the field. 

90. Potkal jsem ho na koncertě. 
I met him at a concert. 

91. Z vrchu budovy jsme viděli velkém množství lidí pod námi. 
From the top of the building, we could see a lot of people below us. 

92. Můžete získat od jednoho do pěti bodů. 
You can get between one and five points. 

93. Náš by je na ulici Došlíkova. 
Our flat is on Došlíkova Street. 

94. Vstoupil jsem do dveří (dovnitř) / Vyšel jsem ze dveří (ven). 
I stepped inside / outside the door. 

95. Věř mi, pod dvojí postelí opravdu není žádná nestvůra. 
Believe me, there really is no monster under your bed. 

96. Naše ubytování bylo (hned) vedle vlakového nádraží. 
Our accommodation was by the train station. 

97. Ta lavička byla mezi krásnými starými stromy. 
The bench was among nice old trees. 

98. Je to napsané pod obrázkem (níže než obrázek). 
It is written below the picture. 

99. To bylo dlouho před tím. 
It was long before that. 
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100. Čekal jsem blízko hlavního vchodu. 
I was waiting close to / near the main entrance. 

101. Naproti kinu je krásná restaurace. 
There is a nice restaurant opposite the cinema. 

102. Nad řekou vedla pěšina. 
There was a path above the river. 

103. Na obrázku byla krásná žába, myslím, že ten obrázek byl pořízen v Brazílii. 
There was a nice frog in the picture, I think it was taken in Brazil. 

104. Před naší kanceláří je dobrá restaurace. 
There is a good restaurant in front of our office. 

105. Dal jí ruku přes ústa. 
He put his hand over her mouth. 

106. Usnul v rozjezdu a vzbudil se v Soběšicích. 
He fell asleep on the night bus and woke up in Soběšice. 

107. Učím na střední škole. 
I teach at a secondary school. 

108. Neboj, není to odsud daleko, je to za rohem. 
Don’t worry, it is not far from here, it is around the corner. 
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Předložky pohybové (prepositions of movement) 
 
1. Běž do hospody a buď v hospodě. 

2. Jdi podél plotu, dokud neuvidíš velký růžový dům. 

3. Kdy přijíždí vlak z Kroměříže?. 

4. Nechoďte na trávu (doslova: Držte se mimo trávu). 

5. Skočila přes plot pro pírko. 

6. Procházeli jsme kolem nejlepšího knihkupectví ve městě, kdy jsme to uviděli. 

7. Velký naštvaný Ir šel směrem ke mně. 

8. Běželi po svahu nahoru. 

9. Pošli mi to prosím na moji adresu. 

10. V kolik jsi dorazil na tu konferenci? 

11. Nastoupili jsme do vlaku v Brně a vystoupili jsme z vlaku v Třebíči. 

12. Projdi přes park. 

13. Šli jsme pod most. 

14. Jane dali pokrývku přes spící dítě. 

15. Můžeš přijít ke mně?. 

16. Projděte kolem toho růžového domu a uvidíte to na levé straně. 

17. Kluci skákali přes oheň. 
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18. Řídil jsem své auto na chodníku – jinými slovy, jeli jsem po chodníku. 

19. Kočka skočila na postel. 

20. Byla tak opilá, že vrazila do zdi. 

21. Dej ty piva do mrazáku. 

22. Lezla dolů po žebříku. 

23. Rád se procházím kolem řeky. 

24. Pojedeš kolem řeky. 

25. Opatrně obešli velkého psa. 

26. Doběhl ze školy domů. 

27. Dej ty nohy z mého stolu! 

28. Loni jsme jeli do Ostravy. 

29. Sedla do svého růžového auta a navždy zmizela. 

30. Vydej ruce z kapes. 

31. V kolik jsi dorazil do Brna? 

32. Kočka skočila na krabici. 

33. Kočka byla na krabici. 

34. Ty idiote! Naboural jsi mi do mého nového auta! 

35. Pam vyskočila ven z okna. 
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36. Projdi přes park a pak zahni doleva. 

37. Projít pod žebříkem přináší smůlu. 

38. Dal jí ruce na ramena. 

39. Vyšli jsme z baru. 

40. Byli jsme před barem. 

41. Šli jsme 15 kilometrů kolem řeky. 

42. Já jsem nastoupil do auta a Viktor vystoupil z auta. 

43. Prošel bránou. 

44. Pomalu ode mne odešel. 

45. Musíte přejít přes cestu. 

46. Běž směrem ke kopci a pak zahni doprava. 

47. Vjel jsem na chodník. 

48. Sejdi dolů z kopce a pak zahni doprava. 

49. Obešli jsme rybník a pokračovali jsme rovně. 

50. Projdi přes tuhle zahradu a (pak) to uvidíš po své pravé straně. 

51. Cestoval jsem z Brna do Prahy . 

52. Šel jsem směre k Pamele, když jsem si všiml Davida. 

53. Viděl jsem ho běžet směrem od auta. 
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54. Projdi tunelem. 

55. Myš zaběhla pod postel. 

56. Běžel naší ulicí, když jsem ho uviděl. 

57. Dej to na stůl. 

58. Šli jsme kolem přehrady asi dvě hodiny. 

59. Krásný cizinec prošel pomalu kolem pošty. 

60. Cena piva by měla klesnout. 

61. Jednorožec prošel (skrze) růžovým lesem. 

62. Sundej ruce ze stolu. 

63. Centru města bylo zavřené, a tak jsme to museli objet (dokola). 

64. Vyndej si roce z kapes, když běžíš. 

65. Rád chodím do hospody s Ondrou a Michalem. 

66. Napětí stoupalo. 

67. Neměla bys chodit do mého pokoje bez klepání. 

68. Nejdříve musíš projet tunelem. 

69. Všichni běželi pryč od ohně. 

70. Au! Spadnul jsem z kola. 

71. Hodil to přes potok. 
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72. Nesnáší chození po schodech nahoru. 

73. Hasič vylezl na střechu. 

74. Vypadni (ven) z mého auta. 

75. Nalila na něj vodu a umyla ho. 
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Předložky pohybové (prepositions of movement) - KEY 
 
1. Běž do hospody a buď v hospodě. 

Go to the pub and be in the pub. 
2. Jdi podél plotu, dokud neuvidíš velký růžový dům. 

Go along the fence until you see a big pink house. 
3. Kdy přijíždí vlak z Kroměříže? 

When does the train from Kroměříž arrive? 
4. Nechoďte na trávu (doslova: Držte se mimo trávu). 

Keep off the grass. 
5. Skočila přes plot pro pírko. 

She jumped over the fence for a feather. 
6. Procházeli jsme kolem nejlepšího knihkupectví ve městě, kdy jsme to uviděli. 

We were walking past the best bookshop in the city when we saw it. 
7. Velký naštvaný Ir šel směrem ke mně. 

The big angry Irishman walked towards me. 
8. Běželi po svahu nahoru. 

They were running up the slope. 
9. Pošli mi to prosím na moji adresu. 

Send it to my address, please. 
10. V kolik jsi dorazil na tu konferenci? 

What time did you arrive at the conference? 
11. Nastoupili jsme do vlaku v Brně a vystoupili jsme z vlaku v Třebíči. 

We got on the train in Brno and got off the train in Třebíč. 
12. Projdi přes park. 

Walk across the park. 
13. Šli jsme pod most. 

We went under a bridge. 
14. Jane dali pokrývku přes spící dítě. 

Jane put the blanket over the sleeping baby. 
15. Můžeš přijít ke mně? 

Can you come to me? 
16. Projděte kolem toho růžového domu a uvidíte to na levé straně. 

Go past the pink house and you will see it on the left side. 
17. Kluci skákali přes oheň. 

The boys were jumping over the fire. 
18. Řídil jsem své auto na chodníku – jinými slovy, jeli jsem po chodníku. 

I drove my car on the pavement. 
19. Kočka skočila na postel. 

The cat jumped onto the bed. 
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20. Byla tak opilá, že vrazila do zdi. 
She was so drunk that she crashed into the wall. 

21. Dej ty piva do mrazáku. 
Put the beers into the freezer. 

22. Lezla dolů po žebříku. 
She was climbing down the ladder. 

23. Rád se procházím kolem řeky. 
I like walking along the river. 

24. Pojedeš kolem řeky. 
You will drive along the river. 

25. Opatrně obešli velkého psa. 
They carefully walked around the big dog. 

26. Doběhl ze školy domů. 
He ran home from school. 

27. Dej ty nohy z mého stolu! 
Take your feet off my table! 

28. Loni jsme jeli do Ostravy. 
We went to Ostrava last year. 

29. Sedla do svého růžového auta a navždy zmizela. 
She got into her pink car and disappeared forever. 

30. Vydej ruce z kapes. 
Take your hands out of your pockets. 

31. V kolik jsi dorazil do Brna? 
What time did you arrive in Brno? 

32. Kočka skočila na krabici. 
The cat jumped onto the box. 

33. Kočka byla na krabici. 
The cat was on the box. 

34. Ty idiote! Naboural jsi mi do mého nového auta! 
You idiot! You crashed into my new car! 

35. Pam vyskočila ven z okna. 
Pam jumped out of the window. 

36. Projdi přes park a pak zahni doleva. 
Go across the park and then turn left. 

37. Projít pod žebříkem přináší smůlu. 
It is bad luck to walk under a ladder. 

38. Dal jí ruce na ramena. 
He put his hands over her shoulders. 

39. Vyšli jsme z baru. 
We went out of the bar. 
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40. Byli jsme před barem. 
We were outside the bar. 

41. Šli jsme 15 kilometrů kolem řeky. 
We walked 15 kilometres along the river. 

42. Já jsem nastoupil do auta a Viktor vystoupil z auta. 
I got in the car and Viktor got out of the car. 

43. Prošel bránou. 
He went through the gate. 

44. Pomalu ode mne odešel. 
He walked slowly away from me. 

45. Musíte přejít přes cestu. 
You have to go across the road. 

46. Běž směrem ke kopci a pak zahni doprava. 
Go towards the hill and then turn right. 

47. Vjel jsem na chodník. 
I drove my car onto the pavement. 

48. Sejdi dolů z kopce a pak zahni doprava. 
Walk down the hill and then turn right. 

49. Obešli jsme rybník a pokračovali jsme rovně. 
We walked around the pond and continued straight. 

50. Projdi přes tuhle zahradu a (pak) to uvidíš po své pravé straně. 
Walk across this garden and you will see in on your right side. 

51. Cestoval jsem z Brna do Prahy. 
I travelled from Brno to Prague. 

52. Šel jsem směre k Pamele, když jsem si všiml Davida. 
I was walking towards Pamela when I noticed David. 

53. Viděl jsem ho běžet směrem od auta. 
I saw him running away from the car. 

54. Projdi tunelem. 
Walk through the tunnel. 

55. Myš zaběhla pod postel. 
The mouse ran under the bed. 

56. Běžel naší ulicí, když jsem ho uviděl. 
He was running along our street when I saw him. 

57. Dej to na stůl. 
Put in onto the table. 

58. Šli jsme kolem přehrady asi dvě hodiny. 
We walked around the reservoir for about two hours. 

59. Krásný cizinec prošel pomalu kolem pošty. 
The handsome stranger slowly walked past the post office. 
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60. Cena piva by měla klesnout. 
The price of beer should go down. 

61. Jednorožec prošel (skrze) růžovým lesem. 
The unicorn walked through the pink forest. 

62. Sundej ruce ze stolu. 
Take your hands off the table. 

63. Centru města bylo zavřené, a tak jsme to museli objet (dokola). 
The city centre was closed so we had to drive around. 

64. Vyndej si roce z kapes, když běžíš. 
Take your hands out of your pocket when you run. 

65. Rád chodím do hospody s Ondrou a Michalem. 
I like going to the pub with Ondra a Michal. 

66. Napětí stoupalo. 
The tension was going up. 

67. Neměla bys chodit do mého pokoje bez klepání. 
You shouldn’t go into my room without knocking. 

68. Nejdříve musíš projet tunelem. 
You must drive through the tunnel first. 

69. Všichni běželi pryč od ohně. 
Everybody was running away from the fire. 

70. Au! Spadnul jsem z kola. 
Ouch! I have fallen off my bike. 

71. Hodil to přes potok. 
He threw it over the stream. 

72. Nesnáší chození po schodech nahoru. 
He hates walking up the stairs. 

73. Hasič vylezl na střechu. 
The firefighter climbed onto the roof. 

74. Vypadni (ven) z mého auta! 
Get out of my car! 

75. Nalila na něj vodu a umyla ho. 
She poured water over him and washed him. 
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Předložky časové (prepositions of time) 
 
1. Ona to chce udělat po svatbě a on to chce před tím. 

2. Vzali jsme se v sobotu 14. července. 

3. Navštívíme mé rodiče na Štědrý den (myšleno 25.12). 

4. Stalo se to během/v noci. 

5. Než jsem dokončil svůj první půlmaraton, tak jsem byl napůl mrtvý. 

6. Máme v plánu Broňovi koupit tento týden pivo. 

7. Čekali jsme na toho kouzelného jednorožce do 31. února. 

8. Uděláš to, zatím co budou děti pryč? 

9. Přišla včas, a tak jsme měli dost času najít si dobré místo. 

10. Chodí s ním od minulého měsíce. 

11. Zůstal jsem tam šest dní. 

12. Vždy se setkáváme s mojí bývalou ženou na Vánoce v poledne. 

13. Musíme to udělat potom, co ona odejde, ale než se on vrátí. 

14. Políbil ji zatím co zatím co / během toho co se její maminka snažila koupit lístek. 

15. Byl jsem opravdu překvapený, že vlak dorazil přesně na čas. 

16. Navštívíme mé rodiče na dva dny o Vánocích. 
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17. Byl jsem v Legolandu od rána do noci. 

18. Lara by měla být zpět do pátku. 

19. Podívala se na něj, jak si otevřel pivo. 

20. Čekám tady téměř dvě hodiny. 

21. Ona se narodila na Štědrý den a on se narodil na Silvestra. 

22. Chodí s ním deset týdnů. 

23. Minulé Vánoc jsem ti dal své srdce. 

24. Musíte to dokončit do půlnoci. 

25. Jsem zde na dva dny. 

26. Můžeme se potkat během toho budu v Oxfordu. 

27. Bydlel jsem v Třebíči od roku 1983 to roku 2006. 

28. Spali během celé mé přednášky. 

29. Pršelo během celého června. 

30. Na konci zápasu byli všichni hráči opravdu unavení. 

31. V tuhle chvíli jíme oběd přesně v poledne. 

32. Budu to potřebovat na deset minut. 

33. Myslím, že jsem se včera v noci oženil… 
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34. Vzal jsem si svůj slovník, když jsem odcházel ze školy. 

35. Vzala mu peníze zatím co spal / během toho co spal. 

36. Na začátku prohrávali, ale nakonec vyhráli 5:2. 

37. Stalo se to v 5:55. 

38. Políbili se ráno a pak dokonce i odpoledne. 

39. Bydlím v Brně od roku 2006. 

40. Dělají to věky. 

41. Všichni už budou pryč do té doby, než mi dorazíme na party. 

42. Vrátím se do středy. 

43. Začali se líbat, když (přesně v tu chvíli) její tatínek otevřel dveře. 

44. Během našeho výletu do Kolumbie jsme viděli kupu úžasných míst. 

45. Miluje flirtování v sobotu večer a spaní v neděli ráno. 

46. Vrací se za měsíc.  

47. Určitě to bylo před tím, než jsem tě poznal. 

48. Jerry unikl zatímco Tom jedl koláč. 

49. Měli byste tomu dobře rozumět před konce / do konce této lekce. 

50. On ji chtěl políbit v pondělí ráno, ale ona ho chtěla políbit v úterý večer. 
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51. Každý den studujeme angličtinu do půlnoci. 

52. Jsem tu od devíti hodin. 

53. Miluji večery na podzim, obzvláště v září. 

54. Dívají se tak na mne od té doby, co jsem přišel. 

55. Budu na tebe čekat, dokud do ho neopustíš. 

56. Do té doby, než si já najdu přítelkyni, tak budu příliš starý na to mít děti. 

57. Podporovala ho během jeho boje s depresí. 

58. Zkus neusnout během toho, co budu mluvit. 

59. Budu tady do středy. 

60. Otěhotněla během svého pobytu v Londýně. 

61. Pracovali na tom od (roku) 1981 do (roku) 1988. 

62. Žila s tím idiotem od pondělí do středy. 

63. Za tři týdny navštívíme výstavu o životě v 16. století. 
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Předložky časové (prepositions of time) - KEY 
 
1. Ona to chce udělat po svatbě a on to chce před tím. 

She wants to do it after the wedding, and he wants it before that. 
2. Vzali jsme se v sobotu 14. července. 

We got married on Saturday 14th July. 
3. Navštívíme mé rodiče na Štědrý den (myšleno 25.12). 

We are visiting my parents on Christmas day. 
4. Stalo se to během/v noci. 

It happened during the night . 
5. Než jsem dokončil svůj první půlmaraton, tak jsem byl napůl mrtvý. 

By the time I finished my first half marathon, I was half dead. 
6. Máme v plánu Broňovi koupit tento týden pivo. 

We are going to buy Broňa a beer this week. 
7. Čekali jsme na toho kouzelného jednorožce do 31. února. 

We waited for the magic unicorn until/till February 31st. 
8. Uděláš to, zatím co budou děti pryč? 

Will you do it while the kids are away? 
9. Přišla včas, a tak jsme měli dost času najít si dobré místo. 

She came in time, so we had enough time to find a good place. 
10. Chodí s ním od minulého měsíce. 

She has been dating him since last month. 
11. Zůstal jsem tam šest dní. 

I stayed there for six days. 
12. Vždy se setkáváme s mojí bývalou ženou na Vánoce v poledne. 

We always meet with my ex-wife at Christmas at noon. 
13. Musíme to udělat potom, co ona odejde, ale než se on vrátí. 

We have to do it after she leaves but before he comes back. 
14. Políbil ji zatím co zatím co / během toho co se její maminka snažila koupit lístek. 

He kissed her while her mum was trying to buy a ticket. 
15. Byl jsem opravdu překvapený, že vlak dorazil přesně na čas. 

I was really surprised that the train arrived on time. 
16. Navštívíme mé rodiče na dva dny o Vánocích. 

We are visiting my parents for two days at Christmas. 
17. Byl jsem v Legolandu od rána do noci. 

I was in Legoland from morning to night. 
18. Lara by měla být zpět do pátku. 

Lara should be back by Friday. 
19. Podívala se na něj, jak si otevřel pivo. 

She looked at him as he opened the beer. 
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20. Čekám tady téměř dvě hodiny. 
I have been waiting here for almost two hours. 

21. Ona se narodila na Štědrý den a on se narodil na Silvestra. 
She was born on Christmas day and he was born on New Year’s Eve. 

22. Chodí s ním deset týdnů. 
She has been dating him for ten weeks. 

23. Minulé Vánoc jsem ti dal své srdce. 
Last Christmas, I gave you my heart. 

24. Musíte to dokončit do půlnoci. 
We have to finish it by midnight. 

25. Jsem zde na dva dny. 
I am here for two days. 

26. Můžeme se potkat během toho budu v Oxfordu. 
We can meet while I am in Oxford. 

27. Bydlel jsem v Třebíči od roku 1983 to roku 2006. 
I lived in Třebíč from 1983 to 2006. 

28. Spali během celé mé přednášky. 
They slept through my whole presentation. 

29. Pršelo během celého června. 
It rained through all July. 

30. Na konci zápasu byli všichni hráči opravdu unavení. 
At the end of the match, all the players were really tired. 

31. V tuhle chvíli jíme oběd přesně v poledne. 
At the moment, we eat lunch exactly at noon. 

32. Budu to potřebovat na deset minut. 
I will need it for ten minutes. 

33. Myslím, že jsem se včera v noci oženil… 
I think I got married last night… 

34. Vzal jsem si svůj slovník, když jsem odcházel ze školy. 
I took my dictionary as I left the school. 

35. Vzala mu peníze zatím co spal / během toho co spal. 
She took his money while he was sleeping. 

36. Na začátku prohrávali, ale nakonec vyhráli 5:2. 
At first, they were losing, but in the end, they won 5:2. 

37. Stalo se to v 5:55. 
It happened at 5:55. 

38. Políbili se ráno a pak dokonce i odpoledne. 
They kissed in the morning and later even in the afternoon. 

39. Bydlím v Brně od roku 2006. 
I have been living in Brno since 2006. 
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40. Dělají to věky. 
They have been doing it for ages. 

41. Všichni už budou pryč do té doby, než mi dorazíme na party. 
Everybody will have gone home by the time we get to the party. 

42. Vrátím se do středy. 
I will be back by Wednesday. 

43. Začali se líbat, když (přesně v tu chvíli) její tatínek otevřel dveře. 
They started kissing as her father opened the door. 

44. Během našeho výletu do Kolumbie jsme viděli kupu úžasných míst. 
We saw a lot of amazing places during our trip to Colombia. 

45. Miluje flirtování v sobotu večer a spaní v neděli ráno. 
He loves flirting on Saturday night and sleeping on Sunday morning. 

46. Vrací se za měsíc.  
She is coming back in a moth. 

47. Určitě to bylo před tím, než jsem tě poznal. 
I am sure it was before I met you. 

48. Jerry unikl zatímco Tom jedl koláč. 
Jerry escaped while Tom was eating a cake. 

49. Měli byste tomu dobře rozumět před konce / do konce této lekce. 
You should understand it well by the end of this lesson. 

50. On ji chtěl políbit v pondělí ráno, ale ona ho chtěla políbit v úterý večer. 
He wanted to kiss her on Monday morning, but she wanted to kiss him on Tuesday evening. 

51. Každý den studujeme angličtinu do půlnoci. 
Every day, we study English until/till midnight. 

52. Jsem tu od devíti hodin. 
I have been here since 9 o’clock. 

53. Miluji večery na podzim, obzvláště v září. 
I love evenings in autumn, especially in September. 

54. Dívají se tak na mne od té doby, co jsem přišel. 
They have been looking at me like that since I came. 

55. Budu na tebe čekat, dokud do ho neopustíš. 
I will wait for you until/till you leave him. 

56. Do té doby, než si já najdu přítelkyni, tak budu příliš starý na to mít děti. 
By the time I find a girlfriend, I will be too old to have children. 

57. Podporovala ho během jeho boje s depresí. 
She supported him through his battle with depression. 

58. Zkus neusnout během toho, co budu mluvit. 
Try not to fall asleep while I am speaking. 

59. Budu tady do středy. 
I will be here until Wednesday. 

60. Otěhotněla během svého pobytu v Londýně. 



 31 

She got pregnant during her stay in London. 
61. Pracovali na tom od (roku) 1981 do (roku) 1988. 

They worked on in from 1981 to 1988. 
62. Žila s tím idiotem od pondělí do středy. 

She lived with that idiot from Monday to Wednesday. 
63. Za tři týdny navštívíme výstavu o životě v 16. století. 

In three weeks, we will visit an exhibition about life in the 16th century. 
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Podstatná jména + předložky 
 
1. Já prostě miluji vůni kávy. 

2. Tento online kurz má mnoho výhod. 

3. Poptávka po lístcích na Broňovu show byla vysoká. 

4. Má schůzka s Tomiem byl velmi krátká. 

5. Říkal jsem ti už ten příběh o těch sexy dvojčatech a tom kaprovi? 

6. Znám úžasný recept na míchaná vajíčka. 

7. Na moji otázku se mi nedostalo žádné odpovědi. 

8. Míval jsem fotku svého nejlepšího kamaráda v peněžence. 

9. Ona je příčinou všech mých problémů. 

10. Proběhla o tom velká debata. 

11. Došlo ke zvýšení počtu lidí, kteří studují mé kurzy. 

12. Nemám žádnou vzpomínku na své poslední narozeninové oslavy (nic se nepamatuji). 

13. Otevření strip baru se zpozdilo. 

14. Nemám žádné informace o jejích mopsech. 

15. Existuje spojitost mezi dobrým spánkem a štěstím. 

16. Můj kamarád Michal má strach z vos. 
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17. Jaký názor na to má? (Jak se k tomu staví ona?) 

18. Můj soused je mým hlavním důvodem pro stěhování. 

19. Jaké jsou nevýhody tohoto řešení? 

20. Musíš změnit svůj přístup k práci. 

21. Pokles cen kryptoměn byl výrazný. 

22. Má jenom omezený kontakt se svojí tchýní. 

23. Tvrdá práce je klíčem jejího úspěchu. 

24. Má zvyk jíst steak každý večer. 

25. Jsem pro zákaz reklam na cigarety. 

26. Ještě stále nemám žádný lék na hloupost. 

27. Mám skvělý vztah se svými studenty. 

28. Někteří lidé mají pitomou potřebu řídit rychle. 

29. Je závislost na učení se angličtiny dobrá či špatná (věc)? 

30. Máš nějaké znalosti o starožitnostech? 

31. Dostal jsem pozvánku na tu velkou party. 

32. Hledání toho článku skočilo bez výsledku. 

33. Někteří lidé jsou znepokojení nárůstem zločinnosti. 
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34. Je tu malý problém s vaším vozem. 

35. Jeho obava z mluvení angličtiny byla opravdu velká. 

36. Existuje velký rozdíl mezi teorií a praxí. 

37. Potřebuji (nějakou) radu ohledně toho, který online kurz si mám koupit jako další. 

38. My jste to viděli (vnímali) jako útok na naši svobodu. 

39. Skoro jsem se rozplakal, když jsem si uvědomil, že tam byl nedostatek piva. 

40. Mám hlubokou úctu ke všem svým studentům. 

41. Je tam velký rozdíl v jejich věku. 

42. Musíš převzít zodpovědnost za svůj život. 

43. Má láska k jídlu je neuvěřitelná. 

44. Studium angličtiny může snížit riziko demence. 

45. Můj obdiv k mé ženě roste každým dnem. 

46. Angličané mají vášeň pro zahrady. 

47. Ona má hudební nadání, já mám nadání na to chodit pozdě. 

48. Mám v tebe plnou důvěru. 

49. Náhle se její chování změnilo. 

50. Můžeme sledovat pokles počtu lidí, kteří neumí mluvit anglicky. 
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51. Omlouvám se za svoji reakci to tvůj komentář. 

52. Chuť jejího koláče byla všechno, jenom ne dobrá. 

53. Neexistuje žádné spojení mezi Bronislavem Sobotkou a Bohuslavem Sobotkou. 

54. Gratuluji ke znalosti tolika předložek! 

55. Pití deseti piv denně není ideálním řešením tvého problému…  

56. Můj důraz/zaměření se na šťastné studenty je pro mne klíčový. 

57. Ta rozzuřená kočka napáchala vážné škody na našem pokoji. 

58. Klademe důraz na vzdělání. 

59. Nejnovější zpráva o tom, jak jíme, byla fascinující. 

60. Jediný přístup k tomuto místo je lodí. 

61. Je slavná pro svůj přínos vědě. 

62. Pořád mluvil o své návštěvě Brna. 
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Podstatná jména + předložky - KEY 
 
1. Já prostě miluji vůni kávy. 

I simply love the smell of coffee. 
2. Tento online kurz má mnoho výhod. 

There are many advantages of this online course. 
3. Poptávka po lístcích na Broňovu show byla vysoká. 

The demand for ticket to Broňa’s show was high. 
4. Má schůzka s Tomiem byl velmi krátká. 

My meeting with Tomio was very short. 
5. Říkal jsem ti už ten příběh o těch sexy dvojčatech a tom kaprovi? 

Have I told you the story about the sexy twins and the carp? 
6. Znám úžasný recept na míchaná vajíčka. 

I know an amazing recipe for scrambled eggs. 
7. Na moji otázku se mi nedostalo žádné odpovědi. 

There was no answer to my question. 
8. Míval jsem fotku svého nejlepšího kamaráda v peněžence. 

I used to have a photo of my best friend in my wallet. 
9. Ona je příčinou všech mých problémů. 

She is the cause of all my problems. 
10. Proběhla o tom velká debata. 

There was much debate about that. 
11. Došlo ke zvýšení počtu lidí, kteří studují mé kurzy. 

There has been an increase in the number of people studying my courses. 
12. Nemám žádnou vzpomínku na své poslední narozeninové oslavy (nic se nepamatuji). 

I have no memory of my last birthday party. 
13. Otevření strip baru se zpozdilo. 

There has been a delay in opening the strip bar. 
14. Nemám žádné informace o jejích mopsech. 

I have no information about her pugs. 
15. Existuje spojitost mezi dobrým spánkem a štěstím. 

There is a link between sleeping well and being happy. 
16. Můj kamarád Michal má strach z vos. 

My friend Michal has a fear of wasps. 
17. Jaký názor na to má? (Jak se k tomu staví ona?) 

What is her attitude to this? 
18. Můj soused je mým hlavním důvodem pro stěhování. 

My neighbour is my main reason for moving. 
19. Jaké jsou nevýhody tohoto řešení? 

What are the disadvantages of this solution? 
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20. Musíš změnit svůj přístup k práci. 
Your need to change your approach to work. 

21. Pokles cen kryptoměn byl výrazný. 
The fall in prices of cryptocurrencies was significant. 

22. Má jenom omezený kontakt se svojí tchýní. 
She has little contact with her mother-in-law. 

23. Tvrdá práce je klíčem jejího úspěchu. 
Hard work is the key to her success. 

24. Má zvyk jíst steak každý večer. 
He has a habit of eating steak every evening. 

25. Jsem pro zákaz reklam na cigarety. 
I am for a ban on cigarette advertising. 

26. Ještě stále nemám žádný lék na hloupost. 
There is still no cure for stupidity. 

27. Mám skvělý vztah se svými studenty. 
I have a great relationship with my students. 

28. Někteří lidé mají pitomou potřebu řídit rychle. 
Some people have an idiotic need for speed while driving. 

29. Je závislost na učení se angličtiny dobrá či špatná (věc)? 
Is addiction to learning English a good or bad thing? 

30. Máš nějaké znalosti o starožitnostech? 
Do you have any knowledge of antiques? 

31. Dostal jsem pozvánku na tu velkou party. 
I have got an invitation to the big party. 

32. Hledání toho článku skočilo bez výsledku. 
The search for the article ended with no result. 

33. Někteří lidé jsou znepokojení nárůstem zločinnosti. 
Some people are worried about the rise in crime. 

34. Je tu malý problém s vaším vozem. 
There is a small problem/trouble with your car. 

35. Jeho obava z mluvení angličtiny byla opravdu velká. 
His anxiety about speaking English was really bad. 

36. Existuje velký rozdíl mezi teorií a praxí. 
There is a big difference between theory and practice. 

37. Potřebuji (nějakou) radu ohledně toho, který online kurz si mám koupit jako další. 
I need some advice on which online course to buy next. 

38. My jste to viděli (vnímali) jako útok na naši svobodu. 
We saw it as an attack on our freedom. 

39. Skoro jsem se rozplakal, když jsem si uvědomil, že tam byl nedostatek piva. 
I almost cried when I realized there was a lack of beer. 
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40. Mám hlubokou úctu ke všem svým studentům. 
I have great respect for all my students. 

41. Je tam velký rozdíl v jejich věku. 
There is a big difference in their age. 

42. Musíš převzít zodpovědnost za svůj život. 
You have to take responsibility for your life. 

43. Má láska k jídlu je neuvěřitelná. 
My love of eating is incredible. 

44. Studium angličtiny může snížit riziko demence. 
Studying English can reduce the risk of dementia. 

45. Můj obdiv k mé ženě roste každým dnem. 
My admiration for my wife grows daily. 

46. Angličané mají vášeň pro zahrady. 
The English have a passion for gardens. 

47. Ona má hudební nadání, já mám nadání na to chodit pozdě. 
She has a talent for music, I have a talent for being late. 

48. Mám v tebe plnou důvěru. 
I have an absolute belief in you. 

49. Náhle se její chování změnilo. 
There was a sudden change in her behaviour. 

50. Můžeme sledovat pokles počtu lidí, kteří neumí mluvit anglicky. 
We can see a decrease in the number of people that cannot speak English. 

51. Omlouvám se za svoji reakci to tvůj komentář. 
I am sorry for my reaction to your comment. 

52. Chuť jejího koláče byla všechno, jenom ne dobrá. 
The taste of her cake was anything but good. 

53. Neexistuje žádné spojení mezi Bronislavem Sobotkou a Bohuslavem Sobotkou. 
There is no connection between Bronislav Sobotka a Bohuslav Sobotka. 

54. Gratuluji ke znalosti tolika předložek! 
Congratulations on knowing so many prepositions! 

55. Pití deseti piv denně není ideálním řešením tvého problému…  
Drinking ten beers a day is not an ideal solution to your problem… 

56. Můj důraz/zaměření se na šťastné studenty je pro mne klíčový. 
My focus on happy students is essential for me. 

57. Ta rozzuřená kočka napáchala vážné škody na našem pokoji. 
The angry cat caused serious damage to our room. 

58. Klademe důraz na vzdělání. 
We put/place/lay emphasis on education. 

59. Nejnovější zpráva o tom, jak jíme, byla fascinující. 
The latest report on the way we eat was fascinating. 
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60. Jediný přístup k tomuto místo je lodí. 
The only access to this place is by boat. 

61. Je slavná pro svůj přínos vědě. 
She is famous for her contribution to science. 

62. Pořád mluvil o své návštěvě Brna. 
He kept talking about his visit to Brno. 
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Přídavná jména + předložky 
 
1. Bylo od vás hezké, že jste přišli. 

2. Doufám, že jste stále plní energie. 

3. Obávám se, že je s ním zasnoubená. 

4. Jsi spokojený s výsledkem? 

5. Přišel jsem pozdě do práce. 

6. Už mám dost výmluv. 

7. Je mi líto jeho ubohé ženy. 

8. Vypadá jinak, než si ho pamatuji. 

9. Konání před tím, než přemýšlíte, je špatné pro každého. 

10. Pořád jsi na Broňu rozzlobený? 

11. Nesnáším, když jsou lidé na sebe hrubí. 

12. Můj život je velmi odlišný od tvého. 

13. Proč jsi na něj byla tak krutá? 

14. Pamela byla zklamaná tvým chováním, Davide. 

15. Jsem špatný na/v uklízení. 

16. Vypadá jinak, než na fotce. 
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17. Hraní her v angličtině je skvělé pro vaši angličtinu. 

18. Jsem šťastně ženatý se svojí ženou. 

19. To je pro tebe typické. 

20. To je od tebe vážně milé. 

21. Každý ke mně byl opravdu milý. 

22. Je unavený z toho, jak celý den pracoval. 

23. Je dobrá v posteli. 

24. Je otrávený z toho, že jí to stejné jídlo každý den. 

25. Jsem vystrašený z hadů delších, než má noha. 

26. Byli vážně vzteklí kvůli tomu, že čekali skoro dvě hodiny. 

27. Ale pouze pokud jsi s tím v pohodě. 

28. Byl jsem udiven jeho rychlostí. 

29. Myslím, že je kvůli celé té situaci rozhozený. 

30. Oh, to je od tebe tak milé! 

31. Bojím se, že nám chybí peníze. 

32. Je opravdu natěšený na svoji dovolenou v Paříži. 

33. Jsem otrávený z našich politiků. 
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34. Česká republika je slavná výrobou a konzumací piva. 

35. Je dobrá v sexu. 

36. Zajímáš se také o anglickou gramatiku? 

37. Jeho problémy souvisely s jeho pitím. 

38. Byl opravdu štědrý ke všem svým kamarádům. 

39. Vím, že bylo ode mne pošetilé to zkoušet. 

40. Bojíš se jejího otce? 

41. My všichni jsme byli vůči němu podezíraví. 

42. Byla na mne tak hodná. 

43. Jsem nyní spokojený se svým životem. 

44. Kdo je zodpovědný za tento projekt? 

45. Je beznadějný v „mluvení s holkama“. 

46. Jsem unavený z toho, jak jsem celou noc pracoval. 

47. Mají obavy ohledně jejích známek. 

48. Každé miluje štěňátka. 

49. Jsi si toho vědomý? (Uvědomuješ si to?) 

50. Děti musí být chráněny před šikanou. 
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51. Každý byl užaslý nad tou zprávou. 

52. Je to od tebe tak sladké, že jsi mi poslal krabičku sladkostí. 

53. Mám opravdu velké obavy ohledně toho zítřejšího pracovního pohovoru. 

54. Je znuděná chozením s ním. 

55. Vždy se snažím být na ostatní lidi milý. 

56. Studium angličtiny je dobré pro vás mozek. 

57. Byli jsme všichni překvapení jeho chováním. 

58. Jsme opravdu vyděšený z temnoty. 

59. Všichni se bojíme, že nám dojde pivo. 

60. To bylo ode mne opravdu hloupé. 

61. Je naštvaná kvůli tomu půlnočnímu fotbalovému utkání. 

62. Jana je vždy velmi (ne)zdvořilá k Janovi. 

63. Jsem na vás opravdu hrdý. 

64. Bylo od nich štědré, že nám ty peníze dali. 

65. Mám radost spolu s tebou („Mám pro tebe radost“). 

66. Byla na něj opravdu rozzuřená. 

67. Byl jsem šokován jejím novým vzhledem. 
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68. Mám plné zuby poslouchání tvých výmluv. 

69. Náš prezident není velmi tolerantní vůči jiným názorům. 

70. Bylo jí líto svého ex-přítele. 

71. On do toho projektu není zapojený. 

72. Někteří lidé věří, že Brno je podobné New Yorku. 

73. Bylo to od tebe opravdu ohleduplné, že jsi mi dal vědět dopředu. 

74. Závidím lidem, kteří to umí dělat. 

75. Obávám se, že jsem závislý na Seduu. 

76. Jsou skvělí v běhání („na běh“). 

77. Nestydím se za své tělo. 

78. Lituji, že jsem se líbal s tvojí nejlepší kamarádkou. 

79. Závidí mi mé štěstí (Žárlí na mé štěstí). 

80. Je oddaný své práci (pečlivě se jí věnuje). 

81. Je dobrá/lepší/nejlepší ve fotbale („v hraní fotbalu“). 

82. Jsi nervózní z toho, že uvidíš poprvé její rodiče? 

83. Proč jsi na mne vždy tak zlý? 

84. Mnoho rodičů bylo kritických ke škole. 
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85. Byl jsem opravdu zaneprázdněný přípravou tohoto kurzu. 

86. Je slavný pro svou lásku k učení angličtiny. 

87. Jsem schopný jíst desetkrát denně. 

88. Ještě jsi kvůli tomu tak naštvaná? 

89. Jsi spokojený se svým pokrokem v angličtině? 

90. Mají trochu obavy ze stěhování do Boroviny. 

91. Jsem opravdu potěšený z množství lidí, kteří sledují má videa. 

92. Jsem tak šťastný ohledně/z tohoto kurzu. 
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Přídavná jména + předložky - KEY 
 

1. Bylo od vás hezké, že jste přišli. 
It was good of you to come. 

2. Doufám, že jste stále plní energie. 
I hope you are still full of energy. 

3. Obávám se, že je s ním zasnoubená. 
I am afraid she is engaged to him. 

4. Jsi spokojený s výsledkem? 
Are you happy with the result? 

5. Přišel jsem pozdě do práce. 
I was late for work. 

6. Už mám dost výmluv. 
I am tired of your excuses. 

7. Je mi líto jeho ubohé ženy. 
I feel sorry for his poor wife. 

8. Vypadá jinak, než si ho pamatuji. 
He looks different than I remember him. 

9. Konání před tím, než přemýšlíte, je špatné pro každého. 
Acting before thinking is bad for everybody. 

10. Pořád jsi na Broňu rozzlobený? 
Are you still angry with Broňa? 

11. Nesnáším, když jsou lidé na sebe hrubí. 
I hate when people are rude to each other. 

12. Můj život je velmi odlišný od tvého. 
My life is very different from yours. 

13. Proč jsi na něj byla tak krutá? 
Why were you so cruel to him? 

14. Pamela byla zklamaná tvým chováním, Davide. 
Pamela was disappointed with your behaviour, David. 

15. Jsem špatný na/v uklízení. 
I am bad at cleaning. 

16. Vypadá jinak, než na fotce. 
He looks different from his picture. 

17. Hraní her v angličtině je skvělé pro vaši angličtinu. 
Playing games in English is excellent for your English. 

18. Jsem šťastně ženatý se svojí ženou. 
I am happily married to my wife. 

19. To je pro tebe typické. 
That’s typical of you. 
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20. To je od tebe vážně milé. 
It’s really kind of you. 

21. Každý ke mně byl opravdu milý. 
Everybody was really friendly to me. 

22. Je unavený z toho, jak celý den pracoval. 
He is tired from working all day. 

23. Je dobrá v posteli. 
She is good in bed. 

24. Je otrávený z toho, že jí to stejné jídlo každý den. 
He is tired of eating the same food every day. 

25. Jsem vystrašený z hadů delších, než má noha. 
I am frightened of snakes longer than my leg. 

26. Byli vážně vzteklí kvůli tomu, že čekali skoro dvě hodiny. 
They were really furious about waiting for almost two hours. 

27. Ale pouze pokud jsi s tím v pohodě. 
But only if you are OK with it. 

28. Byl jsem udiven jeho rychlostí. 
I was astonished at/by his speed. 

29. Myslím, že je kvůli celé té situaci rozhozený. 
I think he is upset about the whole situation. 

30. Oh, to je od tebe tak milé! 
Oh, how nice of you! 

31. Bojím se, že nám chybí peníze. 
I am afraid we are short of money. 

32. Je opravdu natěšený na svoji dovolenou v Paříži. 
He is really excited about his holiday in Paris. 

33. Jsem otrávený z našich politiků. 
I am annoyed with our politicians. 

34. Česká republika je slavná výrobou a konzumací piva. 
The Czech Republic is famous for its beer production and consumption. 

35. Je dobrá v sexu. 
She is good at sex. 

36. Zajímáš se také o anglickou gramatiku? 
Are you also interested in English grammar? 

37. Jeho problémy souvisely s jeho pitím. 
His problems were associated with his drinking. 

38. Byl opravdu štědrý ke všem svým kamarádům. 
He was really generous to all his friends. 

39. Vím, že bylo ode mne pošetilé to zkoušet. 
I know it was silly of me to try that. 
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40. Bojíš se jejího otce? 
Are you afraid of her father? 

41. My všichni jsme byli vůči němu podezíraví. 
We were all suspicious of him. 

42. Byla na mne tak hodná. 
She was so good to me. 

43. Jsem nyní spokojený se svým životem. 
I am content with my life now. 

44. Kdo je zodpovědný za tento projekt? 
Who is responsible for this project? 

45. Je beznadějný v „mluvení s holkama“. 
He is hopeless at talking to girls. 

46. Jsem unavený z toho, jak jsem celou noc pracoval. 
I am tired from working all night. 

47. Mají obavy ohledně jejích známek. 
They are concerned about her marks. 

48. Každé miluje štěňátka. 
Everybody is fond of puppies. 

49. Jsi si toho vědomý? (Uvědomuješ si to?) 
Are you aware of that? 

50. Děti musí být chráněny před šikanou. 
Children must be protected from bullying. 

51. Každý byl užaslý nad tou zprávou. 
Everybody was amazed at/by the news. 

52. Je to od tebe tak sladké, že jsi mi poslal krabičku sladkostí. 
It is very sweet of you to send me box of sweets. 

53. Mám opravdu velké obavy ohledně toho zítřejšího pracovního pohovoru. 
I am really anxious about my job interview tomorrow. 

54. Je znuděná chozením s ním. 
She is bored of dating him. 

55. Vždy se snažím být na ostatní lidi milý. 
I always try to be kind/nice to other people. 

56. Studium angličtiny je dobré pro vás mozek. 
Studying English is good for your brain. 

57. Byli jsme všichni překvapení jeho chováním. 
We were all surprised by his behaviour. 

58. Jsme opravdu vyděšený z temnoty. 
I am really terrified of darkness. 

59. Všichni se bojíme, že nám dojde pivo. 
We are all scared of running out of beer. 
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60. To bylo ode mne opravdu hloupé. 
It was really stupid of me. 

61. Je naštvaná kvůli tomu půlnočnímu fotbalovému utkání. 
She is angry about the midnight football match. 

62. Jana je vždy velmi (ne)zdvořilá k Janovi. 
Jana is always very (im)polite to Jan. 

63. Jsem na vás opravdu hrdý. 
I am really proud of you. 

64. Bylo od nich štědré, že nám ty peníze dali. 
It was generous of them to give us the money. 

65. Mám radost spolu s tebou („Mám pro tebe radost“). 
I am happy for your. 

66. Byla na něj opravdu rozzuřená. 
She was really furious with him. 

67. Byl jsem šokován jejím novým vzhledem. 
I was shocked at/by her new look. 

68. Mám plné zuby poslouchání tvých výmluv. 
I am sick of listening to your excuses. 

69. Náš prezident není velmi tolerantní vůči jiným názorům. 
Our president is not very tolerant of different opinions. 

70. Bylo jí líto svého ex-přítele. 
She felt bad for her ex-boyfriend. 

71. On do toho projektu není zapojený. 
He is not involved in this project. 

72. Někteří lidé věří, že Brno je podobné New Yorku. 
Some people believe that Brno is similar to New York. 

73. Bylo to od tebe opravdu ohleduplné, že jsi mi dal vědět dopředu. 
It was really thoughtful of you to let me know in advance. 

74. Závidím lidem, kteří to umí dělat. 
I am envious of people who can do that. 

75. Obávám se, že jsem závislý na Seduu. 
I am afraid I am addicted to Seduo. 

76. Jsou skvělí v běhání („na běh“). 
They are amazing at running. 

77. Nestydím se za své tělo. 
I am not ashamed of my body. 

78. Lituji, že jsem se líbal s tvojí nejlepší kamarádkou. 
I am sorry about kissing your best friend . 

79. Závidí mi mé štěstí (Žárlí na mé štěstí). 
She is jealous of my happiness. 
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80. Je oddaný své práci (pečlivě se jí věnuje). 
He is devoted to his job. 

81. Je dobrá/lepší/nejlepší ve fotbale („v hraní fotbalu“). 
She is good/better/best at playing football. 

82. Jsi nervózní z toho, že uvidíš poprvé její rodiče? 
Are you nervous about meeting her parents for the first time? 

83. Proč jsi na mne vždy tak zlý? 
Why are you always so mean to me? 

84. Mnoho rodičů bylo kritických ke škole. 
Many parents were critical of the school. 

85. Byl jsem opravdu zaneprázdněný přípravou tohoto kurzu. 
I have been really busy with preparation of this course. 

86. Je slavný pro svou lásku k učení angličtiny. 
He is known for his love for English teaching. 

87. Jsem schopný jíst desetkrát denně. 
I am capable of eating ten times a day. 

88. Ještě jsi kvůli tomu tak naštvaná? 
Are you still mad about that? 

89. Jsi spokojený se svým pokrokem v angličtině? 
Are you satisfied with your progress in English? 

90. Mají trochu obavy ze stěhování do Boroviny. 
They are a bit worried about moving to Borovina. 

91. Jsem opravdu potěšený z množství lidí, kteří sledují má videa. 
I am really pleased with the number of people watching my videos. 

92. Jsem tak šťastný ohledně/z tohoto kurzu. 
I am so happy about this course. 
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Slovesa + předložky 
 
1. To záleží na tobě. 

2. Co si to tom myslíš? (Jaký na to máš názor?) 

3. Mluve se mnou! 

4. Pořád se chlubí svými dlouhými vlasy. 

5. Už se o tebe starám roky. 

6. Obchodují se spoustou společností. 

7. Namířila na něj zbraň. 

8. Ona investovala do zlata, on do ní. 

9. Ten chirurg, který mne operoval je můj starý známý. 

10. Dva zločinci utekli z Alcatrazu. 

11. Nabourala do kosmetického salonu. 

12. Slyšel jsi o jejich tanci? 

13. Joey nesouhlasí s Monikou. 

14. Víš co? Nikdo se nesmál mému vtipu! 

15. Jejich kočka Edison zemřela stářím. 

16. Není si proč dělat starosti. 
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17. Popiš mi, co se stalo. 

18. Můžu se tě na něco zeptat? 

19. Nesním o ničem jiném než o tobě. 

20. Všichni studenti tohoto kurzu uspějí v učení se předložek. 

21. Policie si myslí, že to souvisí s tou vraždou. 

22. Mluvili o jejích bikinách celou noc. 

23. Toužím po dceři. 

24. Musíme se s tím vypořádat. 

25. Mě si nikdy nestěžovala. 

26. Usmívám se na své studenty vždycky, když je vidím. 

27. Neschvaluji podvádění během testů z angličtiny. 

28. Ta kniha odkazuje na jeho předešlou práci. 

29. 2222 studentů se zúčastnilo toho výzkumu. 

30. Nesouhlasím s pokusy na zvířatech. 

31. Skládá se to z vody, vodky a pepře. 

32. Nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi řekl. 

33. Všichni zde přispěli k našemu úspěchu. 
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34. Vždycky byl zapojený do politiky (politicky se angažoval). 

35. Trvá na tom, že zaplatí za tu večeři. 

36. Kolikrát se ti to stalo? 

37. Někdo se v loni v létě vloupal do našeho bytu. 

38. Schválil tvůj šéf ten rozpočet? 

39. Víš něco o tom ztraceném jednorožci? 

40. Musíš bojovat za svá práva. 

41. Stěžovali si na hluk. 

42. Odmítli se mnou mluvit. 

43. Často se mi zdá o tom, že jsem někým pronásledovaný a pak se vzbudím celý zpocený. 

44. Proč mi zíráš na tričko? 

45. Její nový parfém voní/smrdí po mokrém psu. 

46. Skončilo to ztrátou mé pověsti (dobrého jména). 

47. Zkus se soustředit na svoji práci, ne její nohy. 

48. Jak se tohle pivo liší od tamtoho? 

49. V kolik jsi dorazil do Brna? 

50. Pojďme se pomodlit za ty, kteří ještě nemají rádi angličtinu. 
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51. Miluji čtení o psaní. 

52. Neschvaluji to, co udělali. 

53. Premiér všechny překvapil a rezignoval na svoji funkci. 

54. Vždycky žertují o tom, že se přestěhují do Ruska. 

55. Napsal jsem mu mnohokrát. 

56. Ten film je založený na knize napsané Bronislavem Sobotkou. 

57. Odešel z armády v roce 1999. 

58. To maso bylo pokryté sýrem. 

59. Chtěl bych se omluvit za své chování. 

60. Jaký máš názor na ten jeho nápad? 

61. Pamatuj si, vždycky poslouchej svoji maminku. 

62. Hodně lidí se jí svěřuje (jí důvěřuje). 

63. Odmítla se k tomu vyjádřit. 

64. Můžu tě o něco požádat? 

65. V létě hodlám cestovat do Londýna. 

66. Vždycky se můžu spoléhat na mé rodiče. 

67. Trpí nespavostí. 
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68. Opravdu věřím v Boha. 

69. Není to pro mne vždy snadné komunikovat se ženami. 

70. Jak jsi se o tom dozvěděl? 

71. Hlasoval jsi pro Donalda? 

72. Na co čekáš? 

73. Nikdo neměl námitku proti mého návrhu. 

74. Na co se to díváš? 

75. Musíš se přizpůsobit nové situaci. 

76. Specializuji se na pomáhání lidem zamilovat se do angličtiny. 

77. Přede mnou se neschováš. 

78. Zdálo se mi o zombie apokalypse. 

79. Ta kometa se může srazit s naší planetou. 

80. Člověk by si neměl půjčovat od vlastní rodiny. 

81. V kolik jsi dorazil na tu konferenci? 

82. Měl bych dorazit na nádraží zítra v sedm. 

83. Nepracuji pro tebe, pracuji pro vládu. 

84. Proč na mne řveš? 
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85. Tohle pivo patří mně! 

86. Úplně jsem zapomněl na Tomovi narozeniny! 

87. Původně pocházím z Třebíče. 

88. Nebyli jsme schopní se na tom shodnout. 

89. Opravdu rádi spolu soutěžíme. 

90. Prosil o milost. 

91. Obává se o bezpečí své rodiny. 

92. Zrovna jsem se ti chystal zavolat, když jsi mi zavolal. 

93. Všichni jsme po něm pátrali, ale bez úspěchu. 

94. Ten muž letmo pohlédl na hodinky a pokračoval v pití whisky. 

95. Připravuji se na své setkání s Angelinou Jolie. 

96. Pojďme si připít na všechny úžasné studenty tohoto kurzu. 

97. Sním o tom, že se stanu profesionálním fotbalistou. 

98. Měl bych dorazit do Londýna zítra v sedm. 

99. Myslím, že ta kočka, co sedí támhle, na mne právě mrkla. 

100. Pojďme začít sklenicí vína. 

101. Požádal jsem o tu práci, ale vybrali někoho jiného. 
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102. Omluvil se jí za to, že ji nazval čarodějnicí. 

103. Všichni se na to báli zeptat. 

104. Myslím, že na můj e-mail nikdy neodpověděli. 

105. Požádala mne o radu. 

106. Chci napsat knihu o učení se angličtiny. 

107. Toužím po dovolené. 

108. Neodpověděli na můj poslední dopis. 

109. Zakřičel jsem na něj z okna, protože odcházel bez peněženky. 

110. Počkej chvilku! Dělám na tom!. 

111. Můžete mít užitek ze studia angličtiny online. 

112. Teď se soustředíme na používání předložky „on“. 

113. Doufám v lepší budoucnost. 

114. Trvám na tom, že zaplatím – jsem na řadě. 

115. Myslím si, že ona prostě miluje hádat se se mnou. 

116. Kolik peněz potřebuješ abys vyžil? 

117. Přestaň křičet na mne, začni křičet na něj! 

118. Nemyslím, že mu záleží na tom, vypadat dobře. 
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119. Neschvaluji její chování. 

120. Sází na koně každou neděli. 

121. Odjel (z Oxfordu) do Londýna. 

122. Vysvětlili jsme jim, proč je tak důležité studovat angličtinu. 

123. Vystudoval jsem Masarykovu univerzitu v roce 2012. 

124. Nikdy jsme se nehádali kvůli penězům. 

125. Kde jsi? Všichni tě hledají! 

126. Omlouvám se, ale já s vámi nesouhlasím. 

127. Ukázal na mne. 

128. Kolik utrácíš za knihy? 
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Slovesa + předložky - KEY 
 

1. To záleží na tobě. 
It depends on you. 

2. Co si to tom myslíš? (Jaký na to máš názor?) 
What do you think of it? 

3. Mluve se mnou! 
Talk/speak to me! 

4. Pořád se chlubí svými dlouhými vlasy. 
She keeps boasting about her long hair. 

5. Už se o tebe starám roky. 
I have been caring for you for ages. 

6. Obchodují se spoustou společností. 
They deal with a lot of companies. 

7. Namířila na něj zbraň. 
She aimed the gun at him. 

8. Ona investovala do zlata, on do ní. 
She invested in gold, he invested in her. 

9. Ten chirurg, který mne operoval je můj starý známý. 
The surgeon who operated on me is my old friend. 

10. Dva zločinci utekli z Alcatrazu. 
Two criminals escaped from Alcatraz. 

11. Nabourala do kosmetického salonu. 
She crashed/drove/ran into beauty salon. 

12. Slyšel jsi o jejich tanci? 
Have you heard about their dance? 

13. Joey nesouhlasí s Monikou. 
Joey disagrees with Monika. 

14. Víš co? Nikdo se nesmál mému vtipu! 
You know what? Nobody laughed at my joke! 

15. Jejich kočka Edison zemřela stářím. 
Their cat Edison died of old age. 

16. Není si proč dělat starosti. 
There is nothing to worry about. 

17. Popiš mi, co se stalo. 
Describe to me what happened. 

18. Můžu se tě na něco zeptat? 
Can I ask you about something? 

19. Nesním o ničem jiném než o tobě. 
I dream of nothing but you. 
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20. Všichni studenti tohoto kurzu uspějí v učení se předložek. 
All students of this course will succeed in learning prepositions. 

21. Policie si myslí, že to souvisí s tou vraždou. 
The police think it relates to the murder. 

22. Mluvili o jejích bikinách celou noc. 
They were talking/speaking about her bikini all night. 

23. Toužím po dceři. 
I wish for a daughter. 

24. Musíme se s tím vypořádat. 
We must cope with it. 

25. Mě si nikdy nestěžovala. 
She has never complained to me. 

26. Usmívám se na své studenty vždycky, když je vidím. 
I smile at my students whenever I see them. 

27. Neschvaluji podvádění během testů z angličtiny. 
I disapprove of cheating during English tests. 

28. Ta kniha odkazuje na jeho předešlou práci. 
The book refers to his previous work. 

29. 2222 studentů se zúčastnilo toho výzkumu. 
2222 students participated in the research. 

30. Nesouhlasím s pokusy na zvířatech. 
I don’t agree with experiments on animals. 

31. Skládá se to z vody, vodky a pepře. 
It consists of water, vodka and pepper. 

32. Nemůžu přestat myslet na to, co jsi mi řekl. 
I can’t stop thinking about what you said. 

33. Všichni zde přispěli k našemu úspěchu. 
Everybody here contributed to our success. 

34. Vždycky byl zapojený do politiky (politicky se angažoval). 
He has always been engaged in politics. 

35. Trvá na tom, že zaplatí za tu večeři. 
She insists on paying for the dinner. 

36. Kolikrát se ti to stalo? 
How many times has it happened to you? 

37. Někdo se v loni v létě vloupal do našeho bytu. 
Somebody broke into our flat last summer. 

38. Schválil tvůj šéf ten rozpočet? 
Did your boss approve the budget? 

39. Víš něco o tom ztraceném jednorožci? 
Do you know anything about the missing unicorn? 
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40. Musíš bojovat za svá práva. 
You must fight for your rights. 

41. Stěžovali si na hluk. 
They complained about the noise. 

42. Odmítli se mnou mluvit. 
They refused to speak/talk with me. 

43. Často se mi zdá o tom, že jsem někým pronásledovaný a pak se vzbudím celý zpocený. 
I often dream about being chased and then I wake up all sweaty. 

44. Proč mi zíráš na tričko? 
Why are you staring at my t-shirt? 

45. Její nový parfém voní/smrdí po mokrém psu. 
Her new perfume smells of wet dog. 

46. Skončilo to ztrátou mé pověsti (dobrého jména). 
It resulted in the loss of my reputation. 

47. Zkus se soustředit na svoji práci, ne její nohy. 
Try to concentrate on your work, not on her legs. 

48. Jak se tohle pivo liší od tamtoho? 
How does this beer differ from that beer? 

49. V kolik jsi dorazil do Brna? 
What time did you arrive in Brno? 

50. Pojďme se pomodlit za ty, kteří ještě nemají rádi angličtinu. 
Let’s pray for those who don’t like English yet. 

51. Miluji čtení o psaní. 
I love reading about writing. 

52. Neschvaluji to, co udělali. 
I do not approve of what they did. 

53. Premiér všechny překvapil a rezignoval na svoji funkci. 
The prime minister surprised everybody and resigned from his position. 

54. Vždycky žertují o tom, že se přestěhují do Ruska. 
They always joke about moving to Russia. 

55. Napsal jsem mu mnohokrát. 
I have written to him many times. 

56. Ten film je založený na knize napsané Bronislavem Sobotkou. 
The film is based on a book by Bronislav Sobotka. 

57. Odešel z armády v roce 1999. 
He retired from the army in 1999. 

58. To maso bylo pokryté sýrem. 
The meat was covered with cheese. 

59. Chtěl bych se omluvit za své chování. 
I would like to apologize for my behaviour. 
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60. Jaký máš názor na ten jeho nápad? 
How do you feel about his idea? 

61. Pamatuj si, vždycky poslouchej svoji maminku. 
Remember, always listen to your mum. 

62. Hodně lidí se jí svěřuje (jí důvěřuje). 
A lot of people confide in her. 

63. Odmítla se k tomu vyjádřit. 
She refused to comment on it. 

64. Můžu tě o něco požádat? 
Can I ask you for something? 

65. V létě hodlám cestovat do Londýna. 
I am going to travel to London in summer. 

66. Vždycky se můžu spoléhat na mé rodiče. 
I can always rely on my parents. 

67. Trpí nespavostí. 
She suffers from insomnia. 

68. Opravdu věřím v Boha. 
I do believe in God. 

69. Není to pro mne vždy snadné komunikovat se ženami. 
It is not always easy for me to communicate with women. 

70. Jak jsi se o tom dozvěděl? 
How did you learn about it? 

71. Hlasoval jsi pro Donalda? 
Did you vote for Donald? 

72. Na co čekáš? 
What are you waiting for? 

73. Nikdo neměl námitku proti mého návrhu. 
Nobody objected to my proposal. 

74. Na co se to díváš? 
What are you looking at? 

75. Musíš se přizpůsobit nové situaci. 
You have to adjust to the new situation. 

76. Specializuji se na pomáhání lidem zamilovat se do angličtiny. 
I specialise in helping people fall in love with English. 

77. Přede mnou se neschováš. 
You cannot hide from me. 

78. Zdálo se mi o zombie apokalypse. 
I dreamt about a zombie apocalypse. 

79. Ta kometa se může srazit s naší planetou. 
The comet might collide with our planet. 
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80. Člověk by si neměl půjčovat od vlastní rodiny. 
One shouldn’t borrow from one’s family. 

81. V kolik jsi dorazil na tu konferenci? 
What time did you arrive at the conference? 

82. Měl bych dorazit na nádraží zítra v sedm. 
I should arrive at the station tomorrow at seven. 

83. Nepracuji pro tebe, pracuji pro vládu. 
I don’t work for you, I work for the government. 

84. Proč na mne řveš? 
Why are you shouting at me? 

85. Tohle pivo patří mně! 
This beer belongs to me! 

86. Úplně jsem zapomněl na Tomovi narozeniny! 
I have completely forgotten about Tom’s birthday! 

87. Původně pocházím z Třebíče. 
I originally come from Třebíč. 

88. Nebyli jsme schopní se na tom shodnout. 
We were not able to agree on that. 

89. Opravdu rádi spolu soutěžíme. 
We love competing with each other. 

90. Prosil o milost. 
He begged for mercy. 

91. Obává se o bezpečí své rodiny. 
He fears for safety of his family. 

92. Zrovna jsem se ti chystal zavolat, když jsi mi zavolal. 
I was about to call you when you called me. 

93. Všichni jsme po něm pátrali, ale bez úspěchu. 
We all searched for him without any success. 

94. Ten muž letmo pohlédl na hodinky a pokračoval v pití whisky. 
The man glanced at his watch and continued drinking his whiskey. 

95. Připravuji se na své setkání s Angelinou Jolie. 
I am preparing for my meeting with Angelina Jolie. 

96. Pojďme si připít na všechny úžasné studenty tohoto kurzu. 
Let’s drink to all the amazing students of this course. 

97. Sním o tom, že se stanu profesionálním fotbalistou. 
I dream of becoming a professional football player. 

98. Měl bych dorazit do Londýna zítra v sedm. 
I should arrive in London tomorrow at seven. 

99. Myslím, že ta kočka, co sedí támhle, na mne právě mrkla. 
I think that the beauty sitting over there has just winked at me. 
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100. Pojďme začít sklenicí vína. 
Let’s begin with a glass of wine. 

101. Požádal jsem o tu práci, ale vybrali někoho jiného. 
I applied for the job, but they chose somebody else. 

102. Omluvil se jí za to, že ji nazval čarodějnicí. 
He apologised to her for calling her a witch. 

103. Všichni se na to báli zeptat. 
Everybody was afraid to ask about it. 

104. Myslím, že na můj e-mail nikdy neodpověděli. 
I think they have never replied to my email. 

105. Požádala mne o radu. 
She asked me for advice. 

106. Chci napsat knihu o učení se angličtiny. 
I want to write a book about learning English. 

107. Toužím po dovolené. 
I long for a holiday. 

108. Neodpověděli na můj poslední dopis. 
They did not respond to my last letter. 

109. Zakřičel jsem na něj z okna, protože odcházel bez peněženky. 
I shouted to him from the window because he was leaving without his wallet. 

110. Počkej chvilku! Dělám na tom! 
Wait a minute! I am working on it! 

111. Můžete mít užitek ze studia angličtiny online. 
You can benefit from studying English online. 

112. Teď se soustředíme na používání předložky „on“. 
Now we are focusing on using the preposition “on”. 

113. Doufám v lepší budoucnost. 
I hope for better future. 

114. Trvám na tom, že zaplatím – jsem na řadě. 
I insist on paying – it’s my turn. 

115. Myslím si, že ona prostě miluje hádat se se mnou. 
I think she just loves arguing with me. 

116. Kolik peněz potřebuješ abys vyžil? 
How much money do you need to live on? 

117. Přestaň křičet na mne, začni křičet na něj! 
Stop shouting at me, start shouting at him! 

118. Nemyslím, že mu záleží na tom, vypadat dobře. 
I don’t think he cares about looking good. 

119. Neschvaluji její chování. 
I don’t approve of her behaviour. 
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120. Sází na koně každou neděli. 
He bets on horses every Sunday. 

121. Odjel (z Oxfordu) do Londýna. 
He left (Oxford) for London. 

122. Vysvětlili jsme jim, proč je tak důležité studovat angličtinu. 
We explained to them why it is so important to study English. 

123. Vystudoval jsem Masarykovu univerzitu v roce 2012. 
I graduated from Masaryk University in 2012. 

124. Nikdy jsme se nehádali kvůli penězům. 
We have never argued about money. 

125. Kde jsi? Všichni tě hledají! 
Where are you? Everybody is looking for you! 

126. Omlouvám se, ale já s vámi nesouhlasím. 
I am sorry but I don’t agree with you. 

127. Ukázal na mne. 
He pointed at me. 

128. Kolik utrácíš za knihy? 
How much do you spend on books? 

 


