Podcast č.12:
Zaměřeno na slovo "SENIOR" a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
a pensioner … důchodce
My grandpa is a pensioner and he receives a pension. = Můj dědeček je důchodce a pobírá penzi.
a retired person … důchodce
Who was that retired person? Ah, that one? He used to work with me = Kdo byl ten důchodce? Jo, tamten? On se
mnou pracoval.
senior … vyšší/nadřízený/vrchní
We are supposed to have a meeting with the senior management. = Máme mít schůzku s vyšším managementem.
He is senior to the other members of staff. = On je nadřízený ostatním členům personálu.
senior … starší – osoba (za mužským jménem)
May I speak to Patrick Smith senior, please? = Smím mluvit s Patrikem Smithem starším, prosím?
a senior / a senior citizen … senior nebo maturant / starý občan
Senior citizens could get a discount. = Senioři by mohli dostat slevu.
I saw the seniors celebrating their success. = Viděl jsem maturanty slavit jejich úspěch.
a senior year … poslední nebo maturitní ročník (pro vysokou i střední školu)
She has started to take it seriously because she is in the senior year now. = Začala to brát vážně, protože je teď v
posledním ročníku.

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Kdy se staneš důchodcem?
b) Vyšší manažeři dostali peníze navíc a firemní auto.
c) Tito senioři by měli být schopni přijít sami.
d) Jan Novák starší byl před třemi měsíci povýšen.
2. Přeložte do češtiny:
a) How can she be senior to us, she is completely stupid.
b) Those seniors are pretty drunk, they had better study.
c) If I were in a senior year, I would get nervous.
d) Senior citizens are appreciated by the young generation more and more.

Správné odpovědi:
1a) When will you become a pensioner?
1b) Senior managers got extra money and a company car.
1c) These retired people should be able to come on their own.
1d) John Doe senior was promoted 3 months ago.
2a) Jak může být nám nadřízená, je naprosto hloupá.
2b) Tamti maturanti jsou pěkně opilí, raději by měli studovat.
2c) Kdybych byl v posledním ročníku, začal bych být nervózní.
2d) Senioři jsou oceňováni mladou generací více a více.

