
Řešení cvičení 9. třída 

 

Překlad UČ str. 22 

Smart Alec zavirá dveře 

Sweet Sue a Smart Alec sleduí budovu. Čekají na nějaké kriminálníky. Sweet Sue tam byla dnes ráno 

od půl osmé. 

1. - Byla jsem tady pět hodin, ale nikdo dosud nepřišel. 

- Dobrá, Sweet Sue. Můžeš se vrátit do kanceláře na odpočinek. 

2. - Pff. Dneska je horko. Otevřela jsem to okno, ale teď je to moc hlučné. Tamti dělníci ještě 

neskončili? Já vím, půjdu a sním si oběd na té střeše. 

3. - To bylo úžasné. Byl jsem tam jen deset minut před tím, než zločinci přišli a policie je zatkla. 

Ó, někdo nechal otevřené dveře. Radši je zavřu. 

4. – Promiňte. Jmenuji se John Biggs. Přišel jsem navštívit Sweet Sue a jsem tu půl hodiny. 

- Aha, viděl jsem ji o půl jedné, ale od té doby jsem tedy ji neviděl. 

5. - Ona tady není, ale nevzala si svůj mobil, tak nemůže být daleko. 

- Někdo zavřel dveře na střechu a já je nemůžu otevřít. Vsadím se, že to byl Smart Alec. 

Podívejme, možná se můžu dostat dovnitř oknem. 

6. – Lituji, ale nemůžu čekat déle. Vrátím se zítra. 

- Dobrá. Musím jít teď ven. Nejdřív bych raději zavřel okno. 

O několik hodin později 

7. - Co se děje? Byl tu požár? 

- Ne. Ti hasiči právě zachránili nějakou ženu ze střechy. Byla tam čtyři hodiny. 

8. – Pojď sem!  

- Nee, Sweet Sue. Přestaň! Co jsem provedl? 

 

UČ 23/2 

1. Sweet Sue and Smart Alec are trying to catch some criminals. 

2. Sweet Sue has been there for five hours. 

3. Sweet Sue decides to eat her lunch on the roof. 

4. Smart Alec and the police arrested the criminals. 

5. Smart Alec closed the door to the roof. 

6. John Biggs has come to see Sweet Sue. 

7. Sweet Sue tries to get i through her/the window. 

8. She can’t get in because Smart Alec has closed the window. 

9. The fire brigade rescue her. 

10. Sweet Sue is on the roof for four hours. 

 



UČ 23/6 

1. Since one o‘clock 

2. For two minutes 

3. For six years 

4. Since Tuesday 

5. Since 12 June 

6. For three days 

7. For an hour  

8. Since yesterday 

 

SINCE x FOR pracovní list 

Doplňte předložku since / for 

1. For 

2. For 

3. Since 

4. For 

5. Since 

6. Since 

7. Since 

8. Since 

9. Since 

10. Since 

11. Since 

12. Since 

13. Since 

14. For 

15. For 

 

Přelož do sešitu: 

1. I have been there for five days. 

2. They have been there since Wednesday. 

3. Men have hunted whales for thousands of years. 

4. Our family has lived in this street for 10 years. 

5. Mr Parker has lived in London for 25 years. 

6. The number of cars in our country has increased since 1990. 

7. Jamie hasn’t lived in the Czech Republic for 10 years. 

8. My mum has been in Prague since yesterday. 

9. I haven’t been here for an hour. 

10. I haven‘t seen her since three o’clock. 



 

 

 


