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JAK CVIČEBNICI 
POUŽÍVAT?

1 .  Otevřete si cvičebnici v PDF a vytiskněte stránku s 10 větami k překladu. (Pokud nechcete 
tisknout, můžete s cvičebnicí pracovat a překládat přímo v počítači – nezapomeňte 
pak ale změny v PDF uložit, ať o své překlady nepřijdete.)

2 .  Přeložíte příslušných 10 vět do angličtiny (buď na vytištěný papír, nebo v počítači do 
interaktivních polí).

3 .  Podíváte se na správné odpovědi:

Máte to správně? Super! Jste jedničky.

Máte jinou odpověď, ale při kontrole jste si chybu uvědomili? V tom případě se můžete 
radovat. Příště už stejnou chybu jistě neuděláte.

Máte jinou odpověď, ale nevíte, proč je špatně nebo jestli vlastně není správná? Pak se 
můžete zkusit znovu podívat na videa z dané lekce, případně pod příslušné video položit 
otázku. Slibuji, že se na ni pokusím co nejdříve odpovědět.

4 . Pokud se cvičebnicí pracujete v rámci Novoroční výzvy, během které máme ke každé 
ze šesti sekcí speciální online setkání, tak bude skvělé si průběžně zapisovat otázky 
a během živého vysílání je Broňovi položit.

Good luck (not only) with your English grammar! smile-beam
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1. Co teď děláš? 

2. Zrovna si čtu velice zajímavou knihu.

3. Spíš? 

4. Ne, jen o něčem přemýšlím se zavřenýma očima. 

5. Tento týden hodně pracuju. 

6. Oni to nehledají.

7. Ona mě nikdy neposlouchá. :/ 

8. Jane právě čeká na tvou odpověď. 

9. Zrovna teď ti nevěřím. 

10. Nevidím to. 

brona.cz



 1—10 
VŠE,  CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O ANGLICKÝCH ČASECH, A BÁLI JSTE SE ZEPTAT 1  ANSwEr

brona.cz

1. Co teď děláš? 
 What are you doing now/at the moment?

2. Zrovna si čtu velice zajímavou knihu. 
 I am reading a very interesting book now/at the moment. 

3. Spíš?
 Are you sleeping?

4. Ne, jen o něčem přemýšlím se zavřenýma očima.
 No, I am just thinking about something with closed/shut eyes. 

5. Tento týden hodně pracuju. 
 I am working a lot this week.

6. Oni to nehledají.
 They aren’t looking for it. 

7. Ona mě nikdy neposlouchá. :/ 
 She is never listening to me.

8. Jane právě čeká na tvou odpověď.
 Jane’s (is) waiting for your answer/reply. 

9. Zrovna teď ti nevěřím. 
 I don’t believe you now/at the moment. 

10. Nevidím to. 
 I don’t see it. / I can’t see it. 
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 11—20 
11. Často obědvám s Cooperovými. 

12. Jak často jezdíš za svou babičkou?

13. Moje sestřenka nikdy nepije kávu. 

14. Obvykle to dělám tímto způsobem. Jsem na to zvyklý. 

15. Odmítám přijmout vaše podmínky. 

16. Slibuji, že ti později zavolám. 

17. Někdy sním o našem společném životě.

18. Jim se sotva kdy omlouvá za své chování. 

19. Alice s námi nebyla včera v hospodě. Ona byla v knihovně. 

20. Kde jste byli před hodinou? Byli jste na zahradě?
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 11—20 
11. Často obědvám s Cooperovými. 
 I often have lunch with the Coopers. 

12. Jak často jezdíš za svou babičkou?
 How often do you go to your grandmother?

13. Moje sestřenka nikdy nepije kávu.
	 My	cousin	never	drinks	coffee.	

14. Obvykle to dělám tímto způsobem. Jsem na to zvyklý. 
 I usually do it like this/in this way. I’m used to it. 

15. Odmítám přijmout vaše podmínky. 
 I refuse to accept your conditions. 

16. Slibuji, že ti později zavolám. 
 I promise to call you later. 

17. Někdy sním o našem společném životě.
 Sometimes I dream about our life together. 

18. Jim se sotva kdy omlouvá za své chování. 
 Jim hardly ever apologises for his behaviour. 

19. Alice s námi nebyla včera v hospodě. Ona byla v knihovně. 
 Alice wasn’t with us at the pub yesterday. She was at the library. 

20. Kde jste byli před hodinou? Byli jste na zahradě?
 Where were you an/one hour ago? Were you in the garden? 
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 21—30 
21. Koho jsi navštívil minulou sobotu? - Navštívil jsem svoji tetu. 

22. Proč jsi tam šel? - Protože jsem to chtěl vidět na vlastní oči. 

23. Já jsem nepřišel do školy pozdě, učitel vám lhal. 

24. Kdo se ti líbil? 

25. Komu ses líbila?

26. Minulý čtvrtek jsem nešla do práce, zůstala jsem doma a pak se to stalo.

27. Co jste dělala včera večer o půl sedmé?

28. Sprchovala jsem se, když voda přestala téct/jít. 

29. Bob spravoval auto zatímco jeho žena doma vytírala podlahu. 

30. Co dělaly vaše děti od 3 do 5 hodin odpoledne? - Učily se ve svých pokojích.
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 21—30 
21. Koho jsi navštívil minulou sobotu? - Navštívil jsem svoji tetu. 
 Who did you visit last Saturday? - I visited my aunt. 

22. Proč jsi tam šel? - Protože jsem to chtěl vidět na vlastní oči. 
 Why did you go there? - Because I wanted to see that with my own eyes. 

23. Já jsem nepřišel do školy pozdě, učitel vám lhal. 
 I didn’t come to school late, the teacher lied to you. 

24. Kdo se ti líbil? 
 Who did you like?

25. Komu ses líbila?
 Who liked you? 

26. Minulý čtvrtek jsem nešla do práce, zůstala jsem doma a pak se to stalo. 
 I didn’t go to work last Thursday, I stayed at home and then it happened. 

27. Co jste dělala včera večer o půl sedmé?
 What were you doing at half past six yesterday evening? 

28. Sprchovala jsem se, když voda přestala téct/jít. 
	 I	was	having	a	shower	when	the	water	went	off.	

29. Bob spravoval auto zatímco jeho žena doma vytírala podlahu. 
	 Bob	was	repairing/fixing	the	car	while	his	wife	was	wiping	the	floor	at	home.

30. Co dělaly vaše děti od 3 do 5 hodin odpoledne? - Učily se ve svých pokojích. 
 What were your children doing from 3 to 5 in the afternoon? 
 - They were studying/learning in their rooms.
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 31—40 
31. Jim řídil domů, když mu strom padl před auto. 

32. Ten kufr vypadá těžký. Pomůžu vám. 

33. Co budete dělat o víkendu?

34. Nevím. Možná pojedeme na výlet nebo se na něco podíváme v televizi. 

35. Annie se chystá jet na svém koni a Tom se půjde projet na motorce. 

36. Zvoní telefon. Zvedneš to prosím?

37. Včera jsem se rozhodla. Dodělám to příští týden. 

38. Jaké bude o víkendu počasí? - Nevím, možná bude slunečno. 

39. Příští týden bude velice teplé počasí. Včera jsem viděl předpověď. 

40. Slibuji, že budu opatrný. 
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31. Jim řídil domů, když mu strom padl před auto. 
 Jim was driving home, when a tree fell (down) in front of his car. 

32. Ten kufr vypadá těžký. Pomůžu vám.
 The suitcase looks/seems heavy. I’ll help you. 

33. Co budete dělat o víkendu?
 What are you going to do at the weekend? 

34. Nevím. Možná pojedeme na výlet nebo se na něco podíváme v televizi. 
 I don’t know. Maybe we will go on a trip or we’ll watch something on TV.  (I don’t 

know. We may/might go on a trip or we will watch something on television.)

35. Annie se chystá jet na svém koni a Tom se půjde projet na motorce. 
 Annie is going to ride her horse and Tom is going to go for a ride on his 

motorbike. / Tom is going to ride his motorbike.

36. Zvoní telefon. Zvedneš to prosím?
 The phone is ringing. Will you answer it?

37. Včera jsem se rozhodla. Dodělám to příští týden. 
	 I	decided/made	a	decision	yesterday.	I’m	going	to	finish	it	next	week.	

38. Jaké bude o víkendu počasí? - Nevím, možná bude slunečno. 
 What is the weather going to be like at the weekend? 
 - I don’t know, maybe it’ll be sunny. / it may/might be sunny. 

39. Příští týden bude velice teplé počasí. Včera jsem viděl předpověď. 
 It’s going to be very warm weather next week. 
 I saw the weather forecast yesterday.

40. Slibuji, že budu opatrný. 
 I promise (that) I’ll be careful. 
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 41—50 
41. Mohl bys nám pomoci? - Jistě, pomohu vám. 

42. Co budete dělat zítra odpoledne? 

43. Ve tři hodiny zítra odpoledne já budu pracovat 
 v kanceláři a ty budeš ležet na pláži. 

44. Až richard dorazí, nebudeš hrát na počítači, že ne?

45. Až přijde šéf, budeš tady sedět a čekat?

46. Kde budeš čekat ve 2 hodiny?

47. V pondělí nepracuji.

48. Dnes večer jdu s Danou do kina.

49. Zítra večeřím s Jamesem v té luxusní restauraci. 

50. Vlak do Olomouce odjíždí v 11:27.
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41. Mohl bys nám pomoci? - Jistě, pomohu vám. 
 Could you help us? - Sure, I’ll help you. 

42. co budete dělat zítra odpoledne? 
 What will you be doing tomorrow (in the) afternoon? 
 (What are you going to do tomorrow (in the) afternoon?)

43. Ve tři hodiny zítra odpoledne já budu pracovat 
 v kanceláři a ty budeš ležet na pláži.
	 At	three	(o’clock)	tomorrow	I’ll	be	working	in	the	office	
 and you’ll be lying on the beach.

44. Až richard dorazí, nebudeš hrát na počítači, že ne?
 When Richard arrives, you won’t be playing on the computer, will you? 

45. Až přijde šéf, budeš tady sedět a čekat?
 When the boss comes, will you be sitting and waiting here?

46. Kde budeš čekat ve 2 hodiny?
 Where will you be waiting at 2 (o’clock)?

47. V pondělí nepracuji.
 I’m not working on Monday. 

48. Dnes večer jdu s Danou do kina.
 I’m going to the cinema with Dana tonight. 

49. Zítra večeřím s Jamesem v té luxusní restauraci. 
 I’m having dinner with James at the luxurious restaurant tomorrow. 

50. Vlak do Olomouce odjíždí v 11:27.
 The train to Olomouc leaves at 11:27. 



připravil Bronislav Sobotka — brona.cz
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