Domácí úkol MP 6
1) Dnes večer jdu do kina.
2) V kolik hodin odjíždíš?
3) Nehodlám to říci nikomu jinému.
4) Co bych jim měl říci?
5) Hodlám to koupit.
6) Ona hodlá pozvat mnoho lidí.
7) Přišel bych, ale nemám moc času.
8) Přišel bych, ale neměl jsem mnoho času.
9) Jsem unavený, protože jsem utíkal..
10) Ještě nikdy jsem neběžel tak dlouho.
11) Sedl jsem si vedle něho, když ten koncert začal.
12) Ona právě seděla vedle mě, když on přišel.
13) Byl bych to koupil, ale neměl jsem dost peněz.
14) Rozhodl jsem se, že to nekoupím.
15) Ona slíbila, že se nezpozdí.
16) Doporučil jsem mu, aby to nekupoval.
17) Už jsem tě 2x žádal, abys to udělal.
18) Řekni mu, aby koupil trošku mléka.
19) Jak dlouho už pracuješ pro tu společnost?
20) Ona poslouchá rádio od té doby, co jsem přišel.
21) Kolik dopisů jsi už napsal od rána?
22) Já píšu dopisy už od rána.
23) Měl bys jim to půjčit.
24) Dosud jsem jim to nedal.
25) Už dva roky jsme spolu nemluvili.

Domácí úkol 6 - překlad
1) Dnes večer jdu do kina. I am going to the cinema tonight.
2) V kolik hodin odjíždíš? What time are you leaving?
3) Nehodlám to říci nikomu jinému. I am not going to tell anybody else.
4) Co bych jim měl říci? What should I tell them?
5) Hodlám to koupit. I am going to buy it.
6) Ona hodlá pozvat mnoho lidí. She is going to invite a lot of people.
7) Přišel bych, ale nemám moc času. I would come, but I don´t have much time.
8) Přišel bych, ale neměl jsem mnoho času. I would have come, but I didn´t have much time.
9) Jsem unavený, protože jsem bežel. I´m tired, because I´ve been running.
10) Ještě nikdy jsem neběžel tak dlouho. I´ve never run so long.
11) Sedl jsem si vedle něho, když ten koncert začal. I sat next to him when the concert started.
12) Ona právě seděla vedle mě, když on přišel. She was sitting next to me when he came.
13) Byl bych to koupil, ale neměl jsem dost peněz. I would have bought it, but I didn´t have enough
money.
14) Rozhodl jsem se, že to nekoupím. I decided not to buy it. / I have decided not to buy it (pokud
to je čerstvá zpráva)
15) Ona slíbila, že se nezpozdí. She promised not to be late.
16) Doporučil jsem mu, aby to nekupoval. I recommended him not to buy it.
17) Už jsem tě 2x žádal, abys to udělal. I have asked you twice to do it.
18) Řekni mu, aby koupil trošku mléka. Tell him to buy a little milk.
19) Jak dlouho už pracuješ pro tu společnost? How long have you been working for the company?
20) Ona poslouchá rádio od té doby, co jsem přišel. She´s been listening the radio since I came.
21) Kolik dopisů jsi už napsal od rána? How many letters have you written since the morning?
22) Já píšu dopisy už od rána. I´ve been writing letters since the morning.
23) Měl bys jim to půjčit. You should lend it to them.
24) Dosud jsem jim to nedal. I haven´t given it to them so far.
25) Už dva roky jsme spolu nemluvili. We haven´t spoken to each other for 2 years.

