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Anotace 
 

Otázky slouží k praktickému ověření znalostí gramatického 
útvaru, který byl žákům vysvětlen formou výkladu. 
 
 

Metodický pokyn 
 

Žáci dostanou nakopírované otázky a budou je společně 
vypracovávat. 
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PŘACÍ VĚTY – CVIČENÍ 

1. K následujícím situacím vytvořte přání a použijte I wish: 

a) I have short hair but I would like to have long hair. 

b) I live in Prague but I would like to live in Brno. 

c) I ate too much at the party yesterday and I don´t feel well. 

d) My parents got divorced last year but I am not happy about it. 

e) My brother is complaining about something all the time and I don´t like it. 

 f) I can´t drive a car but I would like to drive soon. 

 

2. Přeložte: 

Kéž byste znali mého bratra. Kéž bych to býval nepsal. Kéž by přestalo pršet. Je na čase, aby už odešli. 

Kéž bych si býval nezapomněl deštník. Kéž bys byl tady. Kéž by ty děti přestaly řvát. Kéž bych uměl 

plynule anglicky. Kéž bych dnes nemusel jít do práce. Kéž bych měl dost času. Kéž bych si býval vybral 

lepší školu.  Kéž by Karen nechodila pořád pozdě. Kéž bych uměla vařit. 

 

3. Spoj osobu se správným tvrzením (může být i více tvrzení k jedné osobě): 

David would like to have a new flat but he can´t afford it. 

Chris used to have a flat but he sold it last month and he is not happy about it now. 

Tim doesn´t have a flat. He has been saving money and he is going to buy some flat next month. 

 

a) I wish somebody would buy me a flat, it is impossible for me to buy a flat. 

b) I wish I could buy a flat tomorrow. I don´t want to wait another 30 days.  

c) I wish I didn´t wait so long to buy a flat. 

d) I wish I had got more money from the sale. 

e) I wish I hadn´t sold it. 

f) If only my parents lent me some money so I could afford to buy some flat. 

 

4. Napište vašich 10 přání, která byste rádi uskutečnili: 

 

 

 

 



 

 

 

 

PŘACÍ VĚTY – VYPRACOVÁNÍ 

1. a) I wish I had long hair. 

    b) I wish I lived in Brno. 

    c) I wish I hadn´t eaten so much. 

    d) I wish they hadn´t got divorced. 

    e) I wish he wouldn´t complain all the time. 

     f) I wish I could drive a car. 

 

2. I wish you knew my brother. I wish I hadn´t written it. I wish it would stop raining/I wish it didn´t 

rain. It´s time they left. If only I hadn´t forgotten an umbrella! I wish you were here. I wish children 

would stop shouting. I wish I could speak English fluently. I wish I didn´t have to go to work today. If 

only I had enough time. I wish I had chosen a better school. I wish Karen wouldn´t come/be late all 

the time. I wish I could cook.  

 

3. David a)  c)  f) 

    Chris d)  e) 

    Tim b)  c) 

 

4. Každý vypracovává samostatně. 

    

 


