Angličtina s tajenkou.
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1. Seřaďte města od nejseverněji položených po nejjižnější. Z písmen vlevo získáte první část tajenky.
I

Chicago

E

Kansas City

I

Las Vegas

S

Miami

F

New York

L

Seatle

2. Vyberte správné překlady ze dvou alternativ. Z příslušných písmen složíte střed tajenky.
He ran out of money.

L
D

Došly mu peníze.
Utekl od peněz.

What will you have for dessert?

E
D
I

Co si vezmete na poušť?
Utekl
od peněz.
Co si dáte
jako moučník?

BlackBerry users suffer blackouts.

K
N

Uživatelé Blackberry trpí výpadky.
Uživatelé Blackberry trpí zatemněním.

G
E
A
R

Píchlá pneumatika snižuje tón o půltón.
Béčko snižuje tón o půltón
Řeka se vylila z břehů.
Řeka vytopila banky v okolí.

A flat lowers a note by a half-step.
The river burst its banks.

3. Přiřaďte správný překlad, zapište příslušné písmeno. Získáte závěr tajenky.
heads or tails

A

jako slon v porcelánu

monkey business

B

hlava nebo orel? (při házení mincí)

hit the bull‘s eye

C

pustit si pusu na špacír

be like a cat on a hot tin root

C

udělat někomu čáru přes rozpočet

shed crocodile tears

E

zahrávat si s ohněm

cook sb‘s goose

F

ronit krokodýlí slzy

not know the first thing about sth

H

rozumět něčemu jako koza petrželi

buy a pig in a poke

L

v tom je zakopaný pes!

let the cat out of the bag

O

nemít stání, být neklidný, jako na trní

be hungover

O

být po opici

there’s the rub!

O

neplechy, lumpárny

like a bull in a china chop

O

koupit zajíce v pytli

a bird in the hand is worth two in the bush

S

dělat z komára velblouda

ride a tiger

T

lepší vrabec v hrsti než holub na střeše

make a mountain out of a molehill

X

trefit do černého

Tajenka (citát z filmu Forrest Gump):
……………………………………………………………………………………………………………….………………………..

