Domácí úkol 8

✓ Nesměli jsme požívat mobil během letu.
✓ Nevadí mi pracovat v sobotu.
✓ Zítra nebudeme muset vstávat brzo.
✓ On přestal kouřit minulý rok. (give up)
✓ On ještě nepřestal kouřit.
✓ Jakmile budu zpátky, zavolám.
✓ Pokud nebudu mít peníze, nebudu to moci koupit.
✓ Přišel bych dříve, ale nemohl jsem stihnout autobus.
✓ Přijdu za hodinu, pokud stihnu autobus.
✓ Chci, abys o sobě přemýšlel
✓ Doporučila mi, abych to nedělal sám.
✓ Jsem si jistý, že změníš názor, jakmile to uvidíš.
✓ Nebudu nic dělat, dokud mi to neukážeš.
✓ Jak dlouho už zde bydlíš?
✓ On bydlí v Brně už 10 let.
✓ Měl bys sis to vyzkoušet, než to koupíš.(try st. On)
✓ Nikdy bych si nezvykl řídit vlevo.(get used to)
✓ Ještě jsem si nezvykl řídit vlevo.
✓ Těším se na to už týden.(look forward to st.)
✓ Strašně nerad vstávám před šestou.
✓ Počkejme, dokud ona nepřijde
✓ Řekni jim, aby to vypnuli.

Domácí úkol 8 - překlad
✓ Nesměli jsme požívat mobil během letu. We weren´t allowed to use our mobiles during the
flight.
✓ Nevadí mi pracovat v sobotu. I don´t mind working on Saturday (s)
✓ Zítra nebudeme muset vstávat brzo. We won´t have to get up early tomorrow.

✓ On přestal kouřit minulý rok. He gave up smoking last year.
✓ On ještě nepřestal kouřit. He hasn´t given up smoking.

✓ Jakmile budu zpátky, zavolám. As soon as I´m back, I will call.
✓ Pokud nebudu mít peníze, nebudu to moci koupit. If I don´t have money, I won´t be
able to buy it.
✓ Přišel bych dříve, ale nemohl jsem stihnout autobus. I would have come earlier, but
I couldn´t/wasn´t able to catch the bus.
✓ Přijdu za hodinu, pokud stihnu autobus. I will come in an hour, if I catch the bus.
✓ Chci, abys o sobě přemýšlel. I want you to think about yourself.
✓ Doporučila mi, abych to nedělal sám. She recommended me not to do it by myself.
✓ Jsem si jistý, že změníš názor, jakmile to uvidíš. I´m sure (that) you will change
your mind as soon as you see it.
✓ Nebudu nic dělat, dokud mi to neukážeš. I won´t do anything until you show (it to)
me.
✓ Jak dlouho už zde bydlíš? How long have you been living here?
✓ On bydlí v Brně už 10 let. He has been living in Brno for 10 years.
✓ Měl bys sis to vyzkoušet, než to koupíš. You should try it on before you buy it.
✓ Nikdy bych si nezvykl řídit vlevo. I would never get used to driving on the left.
✓ Ještě jsem si nezvykl řídit vlevo. I haven´t got used to driving on the left.
✓ Těším se na to už týden. I´ve been loking forward to it for a week.
✓ Strašně nerad vstávám před šestou. I hate getting up before six o´clock.
✓ Počkejme dokud ona nepřijde. Let´s wait until/till she comes.
✓

Řekni jim, aby to vypnuli. Tell them to turn it off/switch it off!

