Domácí úkol 1
1) Dejme jí to!
2) Nepůjčujme to nikomu jinému!
3) Kdo jí to řekl?
4) Komu ještě to ona řekla?
5) Komu ještě to oni poslali?
6) Už jsi jí to poslal?
7) Ona mi už všechno řekla.
8) Ona by se chtěla přestěhovat někam jinam.
9) Znáš ještě nějaké další lidi?
10) Koho ještě ona zná?
11) Znám ji teprve týden.
12) Ona už vypila dva šálky kávy od té doby, co ona přišla.
13) On je zaneprázdněný už od rána.
14) Ona je v Anglii už od března.
15) On byl v Anglii 3 měsíce, ale už je zpátky.
16) Jak dlouho už to chceš udělat?
17) Už jsi někdy viděl něco takového?
18) Kdy naposled jsi viděl něco takového?
19) Kam ona právě šla/odešla?
20) Ještě jsem nebyl v bance, ale budu tam muset jít.
21) Ona jim to ještě neřekla.
22) On ještě dnes nesnídal, takže má hlad.
23) Včera jsem nic nesnídal.
24) Jak dlouho jsi je už neviděl?
25) Neviděl jsem ji už od minulého měsíce.

Domácí úkol 1 - překlad
1) Dejme jí to! Let´s give it to her!
2) Nepůjčujme to nikomu jinému! Don´t let´s lend it to anybody else!
3) Kdo jí to řekl? Who told (it to) her?
4) Komu ještě to ona řekla? Who else did she tell (it to)?
5) Komu ještě to oni poslali? Who else did they send it to?
6) Už jsi jí to poslal? Have you sent it to her?
7) Ona mi už všechno řekla. She has told me everything.
8) Ona by se chtěla přestěhovat někam jinam. She´d like to move somewhere else.
9) Znáš ještě nějaké další lidi? Do you know any other people?
10) Koho ještě ona zná? Who else does she know?
11) Znám ji teprve týden. I have known her only for a week.
12) Ona už vypila dva šálky kávy od té doby, co ona přišla. She has drunk 2 cups of coffee since
she came.
13) On je zaneprázdněný už od rána. He has been busy since the morning.
14) Ona je v Anglii už od března. She has been in England since March.
15) On byl v Anglii 3 měsíce, ale už je zpátky. He was in England for 3 months, but he is
already back.
16) Jak dlouho už to chceš udělat? How long have you wanted to do it?
17) Už jsi někdy viděl něco takového? Have you ever seen anything like that?
18) Kdy naposled jsi viděl něco takového? When did you last see anything like that?
19) Kam ona právě šla/odešla? Where has she just gone?
20) Ještě jsem nebyl v bance, ale budu tam muset jít. I haven´t been to the bank but I w ill
have to go there.
21) Ona jim to ještě neřekla. She hasn´t told (it to) them.
22) On ještě dnes nesnídal, takže má hlad. He hasn´t had breakfast so he´s hungry.

23) Včera jsem nic nesnídal. I didn´t have anything for breakfast yesterday.
24) Jak dlouho jsi je už neviděl? How long haven´t you seen them?
25) Neviděl jsem ji už od minulého měsíce. I haven´t seen her since last month.

