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Czech- English proverbs                                name:

Never put off till tomorrow what you can do today.

Hunger is the best spice.

The apple doesn't fall far from the tree.

What goes around comes around.

As you make your bed, so you must lie in it.

First come, first served.

Curiosity killed the cat.

He who laughs last laughs best.

All things come to him who waits.

A penny saved is a penny earned.

Better late than never.

A lie has no legs.

Speaking is silver, silence is golden.

The early bird catches the worm.

A friend in need is a friend indeed.

East or West, home is best.

Forbidden fruit is the sweetest.

Kdo šetří, má za tři.

Jak si kdo ustele, tak si také lehne.

V nouzi poznáš přítele.

Kdo je (moc) zvědavý, bude brzy starý.

Hlad je nejlepší kuchař.

Co můžeš udělat dnes, neodkládej na 

zítřek.

Zakázané ovoce chutná nejlépe.

Lépe pozdě než nikdy.

Kdo se směje naposledy, ten se směje 

nejlépe.

Lež má krátké nohy.

Ranní ptáče, dál doskáče.

Kdo si počká, ten se dočká.

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Jablko nepadá daleko od stromu.                          Kdo dřív přijde, ten dřív mele.           

Všude dobře, doma nejlépe..



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity:  seznámení se s některými anglickými příslovími a jejich porovnávání s českými ekvivalenty

Forma práce : práce ve dvojicích

Časová dotace:  15 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovník

Průběh aktivity, instrukce :

1. vyučující přečte všechna uvedená anglická přísloví
2. na základě spolupráce se spolužákem napíší k anglickému přísloví jeho český protějšek ( k práci mohou

používat slovníky)
3. společná kontrola  řešení : 

                     Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.  Never put off till tomorrow what you can do today.

                    Hlad je nejlepší kuchař.    Hunger is the best spice.

                    Jablko nepadá daleko od stromu. The apple doesn't fall far from the tree.

                    Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. What goes around comes around

                    Jak si kdo ustele, tak si také lehne.   As you make your bed, so you must lie in it.

                    Kdo dřív přijde, ten dřív mele. First come, first served.

                    Kdo je (moc) zvědavý, bude brzy starý.  Curiosity killed the cat.

                    Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe. He who laughs last laughs best.

                    Kdo si počká, ten se dočká.  All things come to him who waits.

                    Kdo šetří, má za tři. A penny saved is a penny earned.

                    Lépe pozdě než nikdy. Better late than never.

                    Lež má krátké nohy.  A lie has no legs.

                    Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Speaking is silver, silence is golden.

                  Ranní ptáče, dál doskáče. The early bird catches the worm.

                   V nouzi poznáš přítele. A friend in need is a friend indeed.

                   Všude dobře, doma nejlépe. East or West, home is best.

                   Zakázané ovoce chutná nejlépe. Forbidden fruit is the sweetest




