Podcast č.15:
Zaměřeno na slovo "ROLL" a jeho odvozeniny
Probíraná slovíčka:
to roll … válet, kutálet
I rolled the wheel back to the car. = Válel jsem to kolo zpět k autu.
The ball is rolling slowly into the nett. = Míč se kutálí pomalu do sítě.
I wasn´t able to roll out of the bed. = Nebyl jsem schopný se vykutálet z postele.
We should roll the dough before turning the oven on. = Měli bychom vyválet to těsto před zapnutím trouby.
He rolled over onto his back and didn´t stop snoring. = Překulil se na záda a nepřestal chrápat.
to roll … rolovat, svinout, smotat (do kuličky/válce)
As I got closer, the hedgehog rolled itself into a ball. = Jak jsem se přiblížil, ježek se svinul do kuličky.
Could you roll a cigarette for me? = Mohl bys mi smotat cigaretu?
Roll the sleeping bags! We are leaving. = Sbalte si spacáky! Odcházíme.
a roll … rohlík/houska
Don´t spread it on my roll, it is disgustin! = Nemaž mi to na housku, je to nechutné!
to roll down … stékat
Tears were rolling down her cheeks when he showed up in the front. = Slzy ji stékaly po tvářích, když se ukázal
vpředu.
The fuel is rolling down the door of the car, I am gonna wipe it. = Palivo stéká po dveřích auta, jdu to utřít.
a roll … rulička / roláda
They have just arrived with the rolls of carpet. = Právě dorazili s rolemi koberce.
What can we use the rolls of toilet paper for? = K čemu můžeme použít ty roličky papíru?
Who has baked that amazing roll? = Kdo upekl tu úžasnou roládu?
to roll up/down … vytáhnout/stáhnout (pomocí nějakého mechanismu)
She left the car window rolled down. = Nechala stažené okýnko auta.
We should roll up the blinds, we cannot see anything. = Měli bychom vytáhnout žaluzie, nic nevidíme.
to roll a dice … hodit kostkou
We skip you so you don´t roll a dice this round. = Přeskakujeme tě, takže toto kolo neházíš kostkou.
to roll the eyes … kroutit očima
He always rolls his eyes when she speaks about it. = On vždy kroutí očima, když o tom ona mluví.
a roll of fat … břišní tuk/pneumatika

When you eat healthily, you can avoid having a roll of fat. = Když budeš jíst zdravě, můžeš se vyhnout pneumatice
na břiše.
to roll … jet/běžet (stroj)
The engines of cars were rolling loudly on the racing circuit. = Motory aut běžely nahlas na závodním okruhu.
Before the cameras started rolling, he had been preparing his speech. = Předtím než kamery začaly běžet,
připravoval si jeho řeč.

Cvičení:
1. Přeložte si:
a) Pták se zlomeným křídlem se vykutálel z hnízda.
b) Pokračoval v rolování papíru pro svůj projekt z výtvarné výchovy.
c) Cožpak by neměl koupit nějaké housky?
d) Ty obrovské role papíru budou odeslány našemu zákazníkovi.
2. Přeložte do češtiny:
a) Your grandmother´s roll hasn´t been baked yet but I can already feel my roll of fat growing.
b) Could you roll up everything so I can see through every window?
c) Stop rolling your eyes and play, it is your turn. Roll a dice!
d) That new printer was rolling very silently.

Správné odpovědi:
1a) The bird with a broken wing rolled out of the nest.
1b) He went on rolling the paper for his art project.
1c) Shouldn´t he buy any rolls?
1d) The huge rolls of paper will be sent to our customer.
2a) Roláda tvé babičky se ještě neupekla, ale už cítím, jak mi roste pneumatika.
2b) Mohl bys vše vytáhnout, abych viděl skrze každé okno?
2c) Přestaň kroutit očima a hraj, jsi na řadě. Házej kostkou.
2d) Tamta nová tiskárna běžela velmi potichu.

