Domácí úkol 4
1) Neměl bys to říkat nikomu jinému.
2) Kam mám jít?
3) Mám na ně počkat?
4) Nesměli jsme kouřit v autobusu.
5) Smím jim to půjčit?
6) Ještě jsem nebyl schopen to vyřešit..
7) Nebudu to umět vyřešit.
8) Ještě nikdy jsem nemusel o tom přemýšlet.
9) Právě o tom přemýšlím.
10) Už o tom přemýšlím dlouhou dobu.
11) Ona tu knihu čte už měsíc.
12) Už jsem přečetl 20 stránek od rána.
13) Já jsem jí to prodal minulý měsíc.
14) Kdo ti to prodal?
15) Komu jsi to prodal?
16) Ještě jsem to neprodal, ale budu to muset prodat.
17) Zkusme něco jiného!
18) My tam máme být v 5 hodin.
19) Nemáš to nikomu říkat.
20) Ještě jsem neměl tento rok dovolenou.
21) Ještě jsem se dnes nesprchoval.
22) Právě jsem se sprchoval, když mi zavolala.
23) Čekám na tebe už 20 minut.
24) Jak dlouho už na něho čekáš?
25) Jak dlouho už bydlíš v Brně?

Domácí úkol 4 - překlad
1) Neměl bys to říkat nikomu jinému. You shouldn´t tell anybody else.
2) Kam mám jít? Where shall I go?/Where am I supposed to go?
3) Mám na ně počkat? Shall I wait for them? Am I supposed to wait for them?
4) Nesměli jsme kouřit v autobusu. We weren´t allowed to smoke on the bus.
5) Smím jim to půjčit? May I lend it to them?
6) Ještě se mi to nepodařilo vyřešit. I haven´t been able to solve it.
7) Nebudu to umět vyřešit. I won´t be able to solve it.
8) Ještě nikdy jsem nemusel o tom přemýšlet. I have never had to think about it.
9) Právě o tom přemýšlím. I am thinking about it.
10) Už o tom přemýšlím dlouhou dobu. I have been thinking aboout it for a long time.
11) Ona tu knihu čte už měsíc. She has been reading the book for a month.
12) Už jsem přečetl 20 stránek od rána. I have read 20 pages since the morning.
13) Já jsem jí to prodal minulý měsíc. I sold it to her last month.
14) Kdo ti to prodal? Who sold it to you?
15) Komu jsi to prodal? Who did you sell it to?
16) Ještě jsem to neprodal, ale budu to muset prodat. I haven´t sold it, but I will have to sell it.
17) Zkusme něco jiného! Let´s try something else!
18) My tam máme být v 5 hodin. We are supposed to be there at 5 o´clock.
19) Nemáš to nikomu říkat. You aren´t supposed to tell anybody else.
20) Ještě jsem neměl tento rok dovolenou. I haven´t had a holiday this year.
21) Ještě jsem se dnes nesprchoval. I haven´t had a shower today.
22) Právě jsem se sprchoval, když mi zavolala. I was having a shower when she called me.
23) Čekám na tebe už 20 minut. I have been waiting for you for 20 minutes.
24) Jak dlouho už na něho čekáš? How long have you been waiting for him?
25) Jak dlouho už bydlíš v Brně? How long have you been living in Brno?

