Domácí úkol 3
1) Nesměli jsme o tom mluvit.
2) V lednici nebylo žádné jídlo, tak jsem musel jít nakoupit.
3) Kolik peněz jsi musel zaplatit?
4) Proč jsi to ještě nezaplatil?
5) Měl bys jim to ukázat.
6) Můžeš mi to půjčit?
7) Co ještě mám udělat?
8) On to nemá nikomu říkat.
9) Komu ještě jsi to řekl?
10) Kdo jim to řekl?
11) Který z vás jí to sehnal?
12) Pro koho to ona sehnala?
13) Komu to oni dali?
14) Už jsi jim to dal?
15) Ona se ještě nevdala.
16) Kdy se on oženil?
17) Co tě naštvalo? (make sb. angry)
18) Oni mě potěšili.(make sb happy)
19) Už jsem dnes snídal.
20) Právě jsem snídal, když mi zavolal John.
21) Právě jsme šli kolem parku, když jsme uviděli Mary.
22) Ona šla/odcházela právě pryč, když jsem ji uviděl.
23) On právě odešel domů, protože má hodně práce.
24) Mám tam být v 5 hodin.
25) Máš jí to poslat.
26) Komu ještě to má ona poslat?
27) Za koho jsi to musel zaplatit?
28) Budu to muset zaplatit.
29) Co ještě musím udělat?

Domácí úkol 3 - překlad
1) Nesměli jsme o tom mluvit. We weren´t allowed to speak about it.
2) V lednici nebylo žádné jídlo, tak jsem musel jít nakoupit. There wasn´t any food in the
fridge, so I had to go shopping.
3) Kolik peněz jsi musel zaplatit? How much money did you have to pay?
4) Proč jsi to ještě nezaplatil? Why haven´t you paid it?
5) Měl bys jim to ukázat. You should show (it to) them.
6) Můžeš mi to půjčit? Can you lend it to me?
7) Co ještě mám udělat? What else am I supposed to do?/What else shall I do?
8) On to nemá nikomu říkat. He isn´t supposed to tell anybody else.
9) Komu ještě jsi to řekl? Who else did you tell?
10) Kdo jim to řekl? Who told them?
11) Který z vás to sehnal pro ni? Which of you got it for her?
12) Pro koho to ona sehnala? Who did she get it for?
13) Komu to oni dali? Who did they give it to?
14) Už jsi jim to dal? Have you given it to them?
15) Ona se ještě nevdala. She hasn´t got married.
16) Kdy se on oženil? When did he get married?
17) Co tě naštvalo? What made you angry?
18) Oni mě potěšili. They made me happy.
19) Už jsem dnes snídal. I have (already) had breakfast today.
20) Právě jsem snídal, když mi zavolal John. I was having breakfast when John called me.
21) Právě jsme šli kolem parku, když jsme uviděli Mary. We were walking along the park
when we saw Mary.
22) Ona šla právě pryč, když jsem ji uviděl. She was going away when I saw her.
23) On právě odešel domů, protože má hodně práce. He has just gone home, because he
has/has got a lot of work.
24) Mám tam být v 5 hodin. I am supposed to be there at 5 o´clock.
25) Máš jí to poslat. You are supposed to send it to her .
26) Komu ještě to má ona poslat? Who else is she supposed to send it to?
27) Za koho jsi to musel zaplatit? Who did you have to pay it for?
28) Budu to muset zaplatit. I will have to pay it.
29) Co ještě musím udělat? What else do I have to do?

