Domácí úkol 2
1) Včera jsem mu to poslal.
2) Už jsem jí to poslal.
3) Ještě jsem jí to neřekl, ale budu jí to muset říci.
4) Právě jsem jedl, takže nemám hlad.
5) Ještě jsem dnes nic nesnědl, takže mám hlad.
6) Komu ještě to on řekl?
7) Který z vás jim to řekl?
8) Kdo jim to dal?
9) Komu ještě jsi to dal?
10) Komu ještě to oni řekli?
11) Já to neřeknu nikomu jinému.
12) Dal bych si další kávu.
13) Chtěl bych to zkusit.
14) Už dlouho jsem to nezkoušel.
15) Ona ho zná od té doby, co jí bylo 10 let.
16) Už dlouho to chci udělat.
17) Jak dlouho už je ona v Praze?
18) Už jsi někdy byl v Brazílii?
19) Kolikrát jsi už tam byl?
20) Byl jsem tam 2x minulý rok.
21) Půjčíš mi to?
22) Mohl bys mi to půjčit?
23) Nemohl jsem mu to půjčit, protože jsem to potřeboval.
24) Nebudu moci přijít, protože mám málo času.

Domácí úkol 2 - překlad
1) Včera jsem mu to poslal. I sent it to him yesterday.
2) Už jsem jí to poslal. I have sent it to her.
3) Ještě jsem jí to neřekl, ale budu jí to muset říci. I haven´t told her but I will have to (tell her).
4) Právě jsem jedl, takže nemám hlad. I have just eaten, so I´m not hungry.
5) Ještě jsem dnes nic nesnědl, takže mám hlad. I haven´t eaten anything today, so I´m hungry.
6) Komu ještě to on řekl? Who else did he tell?
7) Který z vás jim to řekl? Which of you told them?
8) Kdo jim to dal? Who gave it to them?
9) Komu ještě jsi to dal? Who else did you give it to?
10) Komu ještě to oni řekli? Who else did they tell?
11) Já to neřeknu nikomu jinému. I won´t tell anybody else.
12) Dal bych si další kávu. I would have another coffee.
13) Chtěl bych to zkusit. I would like to try it.
14) Už dlouho jsem to nezkoušel. I haven´t tried it for a long time.
15) Ona ho zná od té doby, co jí bylo 10 let. She has known him since she was ten.
16) Už dlouho to chci udělat. I have wanted to do it for a long time.
17) Jak dlouho už je ona v Praze? How long has she been in Prague?
18) Už jsi někdy byl v Brazílii? Have you ever been to Brasil?
19) Kolikrát jsi už tam byl? How many times have you been there?
20) Byl jsem tam 2x minulý rok. I was there 2x last year.
21) Půjčíš mi to? Will you lend it to me?
22) Mohl bys mi to půjčit. Could you lend it to me?

23) Nemohl jsem mu to půjčit, protože jsem to potřeboval. I couldn´t lend it to him, because I
needed it.
24) Nebudu moci přijít, protože mám málo času. I won´t be able to come, because I have/have got
little time.

