Domácí úkol 11
1) Jsou problémy, které se nedají vyřešit.
2) Jsou lidé , na které bych si nezvykl.
3) To je něco, co jsem už dlouhou dobu nezkoušel.
4) To je přesně to, co chci.
5) To je něco, co jsem ještě nikdy neviděl.
6) To je nejlepší kniha, jakou jsem kdy četl.
7) To je nejzajímavější město, v jakém jsem kdy byl.
8) Jaký je nejlepší film , který jsi kdy viděl?
9) Už jsme byli v mnoha zemích.
10) Byla jim dána další příležitost.
11) Byli jsme požádáni, abychom nedělali tolik hluku(noise).
12) Jakým jazykem se mluví v Brazílii?
13) Nikdo z nich neví, jak to chutná.
14) Jak to vypadá?
15) To je nejneuvěřitelnější příběh, jaký jsem kdy slyšel
16) Ještě nikdy předtím jsem ten příběh neslyšel.
17) Dosud mi ten příběh nebyl povězen.
18) To je něco, co jsme nesměli dělat.
19) Ona je zvyklá pracovat 10 hodin denně.
20) Nesnáším, když se mě on na to ptá.
21) Doporučil jsem mu, aby to neříkal nikomu jinému.
22) To je něco, co se musí udělat.
23) To je to, co ho rozčílilo.
24) My jsme právě sledováni.
25) Někdo nás sleduje už 20 minut.

Domácí úkol 11 - překlad
1) Jsou problémy, které se nedají vyřešit. There are problems that can´t be solved.
2) Jsou lidé , na které bych si nezvykl. There are people I wouldn´t get used to.
3) To je něco, co jsem už dlouhou dobu nezkoušel.It is something I haven´t tried for a long time.
4) To je přesně to, co chci. This is exactly what I want.
5) To je něco, co jsem ještě nikdy neviděl. It is something I have never seen.
6) To je nejlepší kniha, jakou jsem kdy četl. This is the best book I have ever read.
7) To je nejzajímavější město, v jakém jsem kdy byl. It is the most interesting city I have ever been
to.
8) Jaký je nejlepší film , který jsi kdy viděl? What is the best film you have ever seen?
9) Už jsme byli v mnoha zemích. We´ve been to many countries.
10) Byla jim dána další příležitost. They were given another opportunity.
11) Byli jsme požádáni, abychom nedělali tolik hluku. We were asked not to make so much noise.
12) Jakým jazykem se mluví v Brazílii? What language is spoken in Brazil?
13) Nikdo z nich neví, jak to chutná. None of them knows what it tastes like.
14) Jak to vypadá? What does it look like?
15) To je nejneuvěřitelnější příběh, jaký jsem kdy slyšel. This is the most incredible story I have ever
heard.
16) Ještě nikdy předtím jsem ten příběh neslyšel. I have never heard the story before.
17) Dosud mi ten příběh nebyl povězen. I haven´t been told the story so far.
18) To je něco, co jsme nesměli dělat. It´s something we weren´t allowed to do.
19) Ona je zvyklá pracovat 10 hodin denně. She is used to working 10 hours a day.
20) Nesnáším, když se mě on na to ptá. I hate him asking me about it.
21) Doporučil jsem mu, aby to neříkal nikomu jinému. I recommended him not to tell anybody else.
22) To je něco, co se musí udělat. It is something that has to be done.
23) To je to, co ho rozčílilo. This is what made him angry.
24) My jsme právě sledováni. We are being followed.
25) Někdo nás sleduje už 20 minut. Somebody has been following us for 20 minutes.

