Domácí úkol 7
1) Ty to máš vypnout.
2) Pokud to neztlumíš, naštvu se. (turn st. down)
3) Zavolal bych ti, ale nemohl jsem najít tvoje číslo.
4) Doporučila mi, abych se zeptal někoho jiného.
5) Mluvme o něčem jiném!
6) Ty o tom mluvíš už měsíc, ale ještě jsi nic neudělal.
7) Nehodlám o tom mluvit.
8) On nás přiměl, abychom to vypnuli.
9) Je pro nás obtížné, abychom to opravili.
10) Neodejdu, dokud mi to nevysvětlíš.
11) Jakmile přijedu, zavolám ti.
12) Pokud budu mít trošku času, přijdu.
13) Jdi kolem parku, dokud nepřijdeš k mostu.
14) Nesměli jsme to zesílit.
15) Mohl bych to zesílit.
16) Ona šla do obchodu, aby koupila nějaké víno.
17) Dosud jsme o tom spolu nemluvili.
18) Ona se na to těší už dlouhou dobu. (look forward to st.)
19) Nešel bych tam, ale musel jsem.
20) Přišel bych, ale nemám moc času.
21) Přišel bych dříve, ale nestihl jsem autobus. (miss the bus)
22) Nedávej jí to, dokud tě o to nepožádá.
23) Pokud se nerozhodneš během deseti munut, pojedu tam sám.
24) Ona se ještě nerozhodla.

Domácí úkol 7 - překlad
1) Ty to máš vypnout. You are supposed to switch it off.
2) Pokud to neztlumíš, naštvu se. If you don´t turn it down, I´ll get angry.
3) Zavolal bych ti, ale nemohl jsem najít tvoje číslo. I would have called you, but I couldn´t find your
number.
4) Doporučila mi, abych se zeptal někoho jiného. She recommended me to ask somebody else.
5) Mluvme o něčem jiném! Let´s speak about something else!
6) Ty o tom mluvíš už měsíc, ale ještě jsi nic neudělal. You´ve been speaking about it for a month, but
you haven´t done anything.
7) Nehodlám o tom mluvit. I´m not going to speak about it.
8) On nás přiměl, abychom to vypnuli. He made us switch it off.
9) Je pro nás obtížné, abychom to opravili. It´s difficult for us to repair it.
10) Neodejdu, dokud mi to nevysvětlíš. I won´t leave until you explain it to me.
11) Jakmile přijedu, zavolám ti. As soon as I come, I´ll call you.
12) Pokud budu mít trošku času, přijdu. If I have a little time, I´ll come.
13) Jdi kolem/podél parku, dokud nepřijdeš k mostu. Go along the park till/until you come to the bridge.
14) Nesměli jsme to zesílit. We weren´t allowed to turn it up.
15) Mohl bych to zesílit. I could turn it up.
16) Ona šla do obchodu, aby koupila nějaké víno. She went to the shop to buy some wine (pokud jde o
vyprávění)./She´s gone to the shop……(pokud odešla a teď tady není- aM)
17) Dosud jsme o tom spolu nemluvili. We haven´t spoken to each other about it (yet).
18) Ona se na to těší už dlouhou dobu. She has been looking forward to it for a long time.
19) Nešel bych tam, ale musel jsem. I wouldn´t have gone there, but I had to.
20) Přišel bych, ale nemám moc času. I´d come, but I don´t have much time.
21) Přišel bych dříve, ale nestihl jsem autobus. I´d have come earlier, but I missed the buss.

22) Nedávej jí to, dokud tě o to nepožádá. Don´t give it to her until she asks you for it.
23) Pokud se nerozhodneš během deseti minut, pojedu tam sám. If you don´t decide within ten minutes,
I´ll go there by myself.
24) Ona se ještě nerozhodla. She hasn´t decided (yet).

