
Fame        Across 

3. podepsat 

4. úspěšný 

5. přežít 

7. užít si 

8. ztratit 

9. naštvaný 

11. klepat 

12. zatknout 

Down 

1. svobodu 

2. obtížnosti 

5. sdílet 

6. poznat 

9. podpis 

10. sebrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Doplň český překlad těchto slovíček: 

Fame  

successful contestant 

try to survive 

good-looking 

share a flat 

whenever 

people recognized me 

I signed a lot of autographs. 

I really enjoyed all the fame 

excitement and difficulties 

he followed me 

someone knocked 

I was angry 

I grabbed his kamera 

loose your freedom 

things became quieter 
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I grabbed his kamera 

loose your freedom 
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B. Správně věty uspořádej: 

 

1. Liam successful was contestant. 

2. Two friends shared flat and Liam. 

3. A lot of interviews I did for newspapers. 

4. Whenever I newspaper opened, my picture I saw. 

5. People in the street recognized me. 

 

      C:  utvoř minulý čas: 

1. survive    2. live    3. recognize 

4. loose    5. be    6. see 

 

D: Utvoř kladné věty v minulém čase: 

1. He/survive.     2. she/live in London 

___________________________________________________________________________ 

3. they/recognize    4. He/loose his freedom. 

___________________________________________________________________________ 

 

E: Utvoř záporné věty v minulém čase: 

1. He/ live in London    2. He/ be a DJ 

___________________________________________________________________________ 

3. Police/ arrest him    4. People/ recognize him. 

 

F: Přelož s pomocí těchto slovíček: 

 

survive, good-looking, successful contestant, arrest, ask him questions, whenever, knock 

on the door, see, be angry, grab his camera, share a flat, follow him, do a lot of 

interview, win, recognize him, sign a lot of autographs, be in bed, live, married 

 

1. On byl úspěšný soutěžící. 

2. On se snažil přežít na ostrově v poušti. 

3. Dobře vypadající Liam byl učitelem. 

4. Sdílel byt se dvěma kamarády. 

5. On vyhrál reality show. 

6. Dělal mnoho interview. 

7. Kdykoli otevřel noviny, viděl jeho obrázek. 

8. Fotografové ho začali pronásledovat. 

9. Lidé ho poznávali na ulici. 

10. Podepsal mnoho podpisů. 

11. Jedno nedělní ráno někdo zaklepal na dveře. 

12. Byl v posteli. Otevřel dveře.  

13. Viděl fotografa. 

14. Byl naštvaný. 

15. Sebral jeho foťák a hodil ho přes ulici. 

16. Policie ho nezatkla. Jen se ho ptala na otázky. 

17. Nežil v Manchesteru.. Žil v Londýně. 

18. Nebyl ženatý. Byl svobodný. 
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