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Překlad cvičení 20/1 z učebnice 

1. Je devět hodin a Azra je venku před její školou. Je velmi šťastná. Oni nejdou do její třídy. Ona čeká 

na dálkový autobus s jejími kamarádi. Oni jedou na školní výlet. 

- My jedeme na farmu 

2. - Právě je půl dvanáct. Dnes žádné přírodní vědy nebo francouzština! Učíme se o zvířatech tady na 

farmě. V tuto chvíli sledujeme kozy. Ony se na nás nedívají. Ony jedí. 

3. – Je jedna hodina. My obědváme na farmě. Jím jablko a děláme quiz. 

4. Azra je teď doma. Ona není šťastná. 

- Je půl deváté večer. Můj bratr se dívá na náš oblíbený pořad, ale já se nedívám na televizi. Já dělám 

domácí úkol. Píšu o školním výletu. 

 

Překlad cvičení 22/1 z učebnice 

1. Sobota odpoledne. Prší, tak Mickey a Millie nemůžou jít do parku. 

- Ahoj Mickey, co děláš? 

- Dělám model dinosaura. 

2. – Je něco špatně? Hledáš něco? 

- Ano, hledám. 

3. – Sedíš na návodu? 

- Ne, nesedím. 

4. – Ano, sedíš. 

- Ó, ano, promiň. 

5. - Co hledáš teď? 

- To lepidlo. Nemůžu ho nalézt. 

6. – Koukni, Mut má něco v puse (v tlamě) 

- Ó, ne! On jí lepidlo? 

7. – Ne, nejí. Je to jen kost. 

- Koukni. Teď neprší. Můžeme jít ven. 

8. No tak, Mute. Jdeme do parku. 

- Pomoc. Nemůžu se hýbat. Jsem zaseknutý. 

 

Cvičení 22/2 z učebnice 

1. Mickey is making a model dinosaur. 

2. Millie is reading a magazine. 

3. She’s  sitting on the instructions. 

4. Mut is eating the glue. 

5.  He’s sitting on a bone. 

 



Otázky z příběhu 

What are you doing? 

What’s wrong? 

Are you looking for something? 

Are you sitting on the instructions? 

What are you looking for now? 

Is he eating the glue? 

Co děláš? 

Je něco špatně? 

Hledáš něco? 

Sedíš na tom návodu? 

Co hledáš teď? 

On jí lepidlo? 

 

 

 

 


