Domácí úkol 5
1) Požádal jsem ho, aby zavolal později.
2) Nezapomeň jim to poslat.
3) Ona mi doporučila, abych to vyzkoušel.
4) Ještě jsem to nevyzkoušel.
5) Ona se dívá na televizi od té doby, co jsem přišel.
6) Já kouřím cigarety už od rána.
7) Už jsem vykouřil 20 cigaret od rána.
8) Už jsem s ním párkrát mluvil.
9) Ještě jsme spolu nemluvili.
10) Oni se nemají (navzájem) rádi.
11) Jak dlouho už zde pracuješ?
12) Jak dlouho už to chceš?
13) Už jsem tě 2x žádal, abys to nedělal.
14) Řekla mi, abych koupil trošku mléka.
15) Já tady bydlím už od roku 1992.
16) Máš špinavé tričko. Co jsi dělal?
17) Ještě jsem dnes nesnídal, takže mám hlad.
18) Měli bychom si dát snídani.
19) Máme na něho počkat.
20) Nemáš o tom mluvit.
21) O čem on právě mluvil, když jsem přišel?
22) Nesměli jsme o tom mluvit.
23) Nesmíš tady parkovat.
24) Měl bych si dát další kávu.

Domácí úkol 5 - překlad
1) Požádal jsem ho, aby zavolal později. I asked him to call later.
2) Nezapomeň jim to poslat. Don´t forget to send it to them.
3) Ona mi doporučila, abych to vyzkoušel. She recommended me to try it.
4) Ještě jsem to nevyzkoušel. I haven´t tried it (yet).
5) Ona se dívá na televizi od té doby, co jsem přišel. She has been watching TV since I came.
6) Já kouřím cigarety už od rána. I have been smoking cigarettes since the morning.
7) Už jsem vykouřil 20 cigaret od rána. I have smoked 20 cigarettes since the morning.
8) Už jsem s ním párkrát mluvil. I have spoken to him a few times/several times.
9) Ještě jsme spolu nemluvili. We haven´t spoken to each other.
10) Oni se nemají (navzájem) rádi. They don´t like each other.
11) Jak dlouho už zde pracuješ? How long have you been working here?
12) Jak dlouho už to chceš? How long have you wanted it?
13) Už jsem tě 2x žádal, abys to nedělal. I have asked you twice not to do it.
14) řekla mi, abych koupil trošku mléka. She told me to buy a little milk.
15) Já tady bydlím už od roku 1992. I have been living here since 1992.
16) Máš špinavé tričko. Co jsi dělal? Your T-shirt is dirty. What have you been doing?
17) Ještě jsem dnes nesnídal, takže mám hlad. I haven´t had breakfast today, so I´m hungry.
18) Měli bychom si dát snídani. We should have a breakfast.
19) Máme na něho počkat. We are supposed to wait for him.
20) Nemáš o tom mluvit. You aren´t supposed to speak about it.
21) O čem on právě mluvil, když jsem přišel? What was he speaking about when I came?
22) Nesměli jsme o tom mluvit. We weren´t allowed to speak about it.
23) Nesmíš tady parkovat. You aren´t allowed to park here./You mustn´t park here.
24) Měl bych si dát další kávu. I should have another coffee.

