CLOTHES
Nemám vůbec nic na sebe.
Jak dlouho už nosíš ten kabát?
Tahle látka se dobře nosí.
Tyhle boty už jsou ochozené, musím si je
nechat podrazit a dát na ně nové podpatky.
Za chvíli budu hotov(á). Právě se oblékám.
Bylo to trapné; já měl na sobě starou
teplákovou soupravu a oni všichni byli ve
svátečním.
She dresses well on very little money.
Obléká se dobře za velice málo peněz.
She is always well-dressed.
Je vždycky dobře oblečená.
She was dressed in black. / She wore black.
Byla v černém.
Get dressed and put your shoes at once!
Hned se obleč a obuj!
She undressed the baby and put it in the bath.
Vysvlékla dítě a položila je do vaničky.
He was undressed and could not answer the door. Byl vysvlečený a nemohl jít otevřít.
I’m taking my sweater off, it’s warm in here.
Svléknu si svetr, je tu teplo.
When I get home, I change into something
Když přijdu domů, převleču se do něčeho
comfortable.
pohodlného.
What size do you take in shoes? / What shoe size Jaké máte číslo bot?
are you?
That dress doesn’t suit her; it clashes with her
Ty šaty jí nesluší; nehodí se jí k vlasům.
hair.
This tie doesn’t match / doesn’t go well with your
Tato vázanka se ti k tomu obleku nehodí.
suit.
I prefer to buy off-the-peg clothes. I don’t like
Raději si kupuji konfekční šaty. Nerad/a
going for fittings.
chodím na zkoušky ke švadleně / krejčímu.
He got married in a morning suit: top hat, tails and Ženil se ve svátečním: cylindr, frak
striped trousers. He looked a different man.
a proužkované kalhoty. Vypadal jako jiný
člověk.
Do the Joneses expect us to dress for dinner?
Očekávají Jonesovi, že přijdeme na večeři ve
společenském?
No, they prefer people to relax in casual clothes.
Ne, mají raději, když lidé relaxují
v neformálním oblečení.
I have absolutely nothing to wear.
How long have you been wearing that coat?
This material wears well.
These shoes are worn out, I must have them
soled and heeled.
I’ll be ready in a moment: I’m just getting dressed.
It was embarrassing; there I was in an old
tracksuit, and they were all in their Sunday best.

