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Angličtina s chutí
 

Lekce: Lekce 1
 
Cvičení: Minulý čas prostý - kladné tvary

 

 
Cvičení: Minulý čas prostý - záporné tvary

 

0
I worked yesterday.
Já jsem pracovala včera.

1
You worked this morning.
Ty jsi pracoval dnes ráno.

2
She worked last month.
Ona pracovala minulý měsíc.

3
He worked on Tuesday.
On pracoval v úterý.

4
It worked last time.
Ono pracovalo minule.

5
We worked on Monday.
My jsme pracovali v pondělí.

6
You worked last night.
Vy jste pracovali minulou noc.

7
They worked on Wednesday.
Oni pracovali ve středu.

0
I didn't work yesterday.
Já jsem nepracovala včera.

1
You didn't work this morning.
Ty jsi nepracoval dnes ráno.

2
He didn't work last month.
On nepracoval minulý měsíc.

3
She didn't work on Tuesday.
Ona nepracovala v úterý.

4
It didn't work last time.
Ono nepracovalo minule.

5
We didn't work on Monday.
My jsme nepracovali v pondělí.

6
You didn't work last night.
Vy jste nepracovali minulou noc.

7
They didn't work on Wednesday.
Oni nepracovali ve středu.
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Cvičení: ... otázky a kladné krátké odpovědi

 

 
Cvičení: ... otázky a záporné krátné odpovědi

 

0
Did I work yesterday? Yes, I did.
Pracovala jsem včera? Ano, pracovala.

1
Did you work this morning? Yes, you did.
Pracoval jsi ty dnes ráno? Ano, ty jsi pracoval.

2
Did he work last month? Yes, he did.
Pracoval on minulý měsíc? Ano, on pracoval.

3
Did she work on Tuesday? Yes, she did.
Pracovala ona v úterý? Ano, ona pracovala.

4
Did it work last time? Yes, it did.
Pracovalo ono minule? Ano, pracovalo.

5
Did we work on Monday? Yes, we did.
Pracovali jsme my v pondělí? Ano, my pracovali.

6
Did you work last night? Yes, you did.
Pracovali jste vy minulou noc? Ano, vy jste pracovali.

7
Did they work on Wednesday? Yes, they did.
Pracovali oni ve středu? Ano, oni pracovali.

0
Did I work yesterday? No I didn't.
Pracovala jsem já včera? Ne, nepracovala.

1
Did you work this morning? No, you didn't.
Pracoval jsi ty dnes ráno? Ne, ty jsi nepracoval.

2
Did he work last month? No he didn't.
Pracoval on minulý měsíc? Ne, on nepracoval.

3
Did she work on Tuesday? No, she didn't.
Pracovala ona v úterý? Ne, ona nepracovala.

4
Did it work last time? No, it didn't.
Pracovalo ono minule? Ne, nepracovalo.

5
Did we work on Monday? No, we didn't.
Pracovali jsme my v pondělí? Ne, my jsme nepracovali.
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Cvičení: Použití

 

 
Cvičení: pravopisná pravidla

 

6
Did you work last night? No, you didn't.
Pracovali jste vy minulou noc? Ne, vy jste nepracovali.

7
Did they work on Wednesday? No, they didn't.
Pracovali oni ve středu? Ne, oni nepracovali.

0
I arrived at the airport at nine o'clock on Friday.
Přiletěl jsem na letiště v devět hodin v pátek.

1
Bill enjoyed the holiday.
Bill si užil prázdniny.

2
Tom arrived two days ago.
Tom přijel před dvěma dny.

3
They waited for us yesterday.
Oni na nás čekali včera.

4
I visited my grandmother last week.
Navštívila jsem moji babičku minulý týden.

5
We played football on Sunday.
My jsme hráli fotbal v neděli.

6
Did you go to the cinema yesterday?
Šel jsi včera do kina?

7
I watched TV during weekend.
Díval jsem se na televizi během víkendu.

8
Tom and Marry moved to Canada last year.
Tom a Marry se odstěhovali do Kanady minulý rok.

9
I didn´t buy a new car.
Nekoupil jsem si nové auto.

0
work worked
pracovat

1
play played
hrát

2
dance danced
tancovat

3
arrive arrived
přijet

4
study studied
studovat
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Cvičení: Nepravidelná slovesa

 

 
Cvičení: Časové výrazy

 

5
try tried
zkoušet

6
Who did she talk to?
S kým mluvila?

7
When did they leave?
Kdy odjeli?

8
What did you say?
Co jsi říkal?

0
see saw
vidět

1
go went
jít

2
get got
dostat

3
Tony saw his friends last night.
Tony viděl své přátelé minulý večer.

4
I didn't see anyone.
Já jsem neviděl nikoho.

5
Did you see Liz?
Viděl jsi Liz?

6
We went to Marocco.
Jeli jsme do Maroka.

7
They didn't go away.
Oni nešli pryč.

8
Did he go to school?
Šel on do školy?

9
She got a new computer last week.
Ona dostala nový počítač minulý týden.

10
You didn't get a bill.
Ty jsi nedostal účet.

11
Did we get a letter?
Dostali jsme dopis?
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 2
 
Cvičení: Přít. č. prostý pro vyjádření budoucnosti

 

0
yesterday
včera

1
last month
minulý měsíc

2
in 1999
v roce 1999

3
when I was a child
když jsem byl dítě

4
When I was six, we lived in the country.
Když mi bylo šest, žili jsme na vesnici.

5
We walked to the town centre yesterday.
Včera jsme šli pěšky do středu města.

6
They travelled to China last year.
Oni cestovali do Číny minulý rok.

7
We bought a new CD two days ago.
Koupili jsme si nové cédéčko před dvěma dny.

8
Mark arrived to Prague in 2002.
Marek přijel do Prahy v roce 2002.

9
We travelled to Paris last month.
Minulý měsíc jsme cestovali do Paříže.

0
We travelled in the United States last year.
Cestovali jsme ve Spojených státech minulý rok.

1
Where did they live in 2001?
Kde oni žili v roce 2001?

2
They went to school.
Oni šli do školy.

3
I saw Mark last week.
Viděl jsem Marka minulý týden.

4
He didn't understand.
On nerozuměl.

0
The plane takes off at 10.30 and lands at 5.15.
Letadlo poletí v 1O:30 a přistane v 5:15.
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Cvičení: Minulý čas prostý otázky

 

 
Cvičení: Příslovce času naznačující posloupnost děje

 

 

1
The course starts on 4 October and finishes on 15 December.
Kurz bude začínat 4. října a končit 15. prosince.

2
The lessons start at 8 o´clock every Monday.
Hodiny budou začínat v 8:00 hodin každé pondělí.

3
The train arrives at 7.30 a.m.
Vlak přijede ráno v 7:30.

4
The bus to Paddington leaves at 8.55 every weekend.
Autobus do Paddingtonu bude odjíždět v 8:55 každý víkend.

5
The rock concert starts at 8 p.m.
Rockový koncert bude začínat v 8 hodin večer.

6
The theatre performance finishes at half past 10.
Divadelní představení bude končit v půl 11.

0
Who did you speak to?
S kým jsi mluvil?

1
Where did they go?
Kam šli?

2
What did Sally want?
Co chtěla Sally?

3
Who wrote "Carmen"?
Kdo napsal "Carmen"?

4
Who discovered America?
Kdo objevil Ameriku?

5
What happened next?
Co se stalo potom?

0
then
poté, pak

1
next
potom, pak

2
after that
potom, pak

3
finally
nakonec

4
First of all, we went to the cinema.
Nejdříve jsme šli do kina.

5
Then we had a pizza, and after that we went home.
Potom jsme měli pizzu a poté jsme šli domu.

6
Finally I called for help.
Nakonec jsem zavolal pro pomoc.

7
It was very interesting, what happened next.
To bylo velmi zajímavé, co se stalo potom.
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Cvičení: Zájmena neurčitá 1

 

 
Cvičení: Zájmena neurčitá 2

 

0
somebody
někdo

1
someone
někdo

2
something
něco

3
somewhere
někde

4
nobody
nikdo

5
no one
nikdo

6
nothing
nic

7
nowhere
nikde

8
anybody
někdo

9
anyone
někdo

10
anything
něco

11
anywhere
někde

12
everybody
každý

13
everyone
každý

14
everything
všechno

15
everywhere
všude

0
I saw someone jumping through the window.
Viděl jsem někoho skákat oknem.

1
I know it's here somewhere!
Vím, že to je někde tady.

2
There's nobody at home.
Nikdo není doma.

3
There's nowhere to go!
Tady se nedá nikam jít.

4
He didn't say anything.
Neřekl nic.
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 3
 
Cvičení: Whose a samostatná přivlastňovací zájmena

 

5
We don't know anyone in the village.
Neznáme nikoho ve vesnici.

6
Can you see Lucy anywhere?
Vidíš někde Lucii?

7
Is there anything I can do to help you?
Je tady něco, co můžu udělat, abych ti pomohl?

8
Come on everybody, let's go!
Pojďme všichni, jdeme!

9
Everyone is very nice.
Každý je velmi milý.

10
Did you check everything?
Zkontroloval jsi všechno?

11
Did she look everywhere?
Podívala se všude?

0
The bus leaves at eight and arrives at 10:45.
Autobus odjíždí v 8:00 a přijíždí v 10:45.

1
First we had a meal then we went for a walk.
Nejprve jsme měli jídlo a potom jsme šli na procházku.

2
[na schůzce]
Who did you see at the meeting?
Koho jsi viděl na meetingu?

3
Who saw you?
Kdo tě viděl?

4
Is everything all right?
Je všechno v pořádku?

0
my - mine
moje

1
your - yours
tvoje

2
his - his
jeho

3
her - hers
její
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Cvičení: Použití

 

 
Cvičení: Přivlastňovací 's

 

4
it - its
jeho

5
our - ours
naše

6
your - yours
vaše

7
their - theirs
jejich

0
Whose is this jumper?
Čí je tenhle svetřík?

1
This jumper is mine.
Ten svetřík je můj.

2
Whose jumper is this?
Čí svetřík je tento?

3
This jumper is hers.
Ten svetřík je její.

4
Whose are these pens?
Čí jsou tahle pera?

5
These pens are theirs.
Tahle pera jsou jejich.

6
Whose pens are these?
Čí pera jsou tato?

7
These pens are yours.
Tato pera jsou tvoje.

8
Are these David's discs? No, they're mine.
Jsou to Davidovy disky? Ne, oni jsou moje.

9
This is our fault. It's ours.
To je naše chyba. Je naše.

0
This is my brother's school.
To je škola mého bratra.

1
Is that Harry's dad?
Je tamto Harryho tatínek?
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Cvičení: Rozkazovací způsob

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

2
Here is my sister's bedroom.
Tady je pokoj mojí sestry.

3
Is that Tom's brother?
Je támhle Tomův bratr?

4
Tom and Mary's dad is here.
Tomův a Mariin tatínek je tady.

5
These are the children's toys.
Tady jsou hračky dětí.

6
My brothers' dog is black.
Pes mých bratrů je černý.

0
Look!
Podívej se!

1
Don't look!
Nedívej se!

2
Pass me the grammar book.
Podej mi učebnici.

3
Listen!
Poslouchej.

4
Don't speak!
Nemluv.

5
Be careful!
Buď opatrný.

6
Turn left at the post office and cross the road.
U pošty zahni doleva a přejdi silnici.

0
Whose dog is this?
Čí je to pes?

1
It's not mine, it's hers.
To není můj, to je její.

2
It's Jane's new computer.
To je Janin nový počítač.
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Lekce: Lekce 4
 
Cvičení: Druhý a třetí stupeň přídavných jmen

 

 
Cvičení: Jednoslabičná a dvouslabičná př. jm.

 

 
Cvičení: Dvojslabičná a dlouhá př. jm.

 

3
Go to the traffic lights and turn left.
Jdi k semaforu a zahni doleva.

4
Don't listen to him!
Neposlouchej ho!

0
My brother is younger than me.
Můj bratr je mladší než já.

1
London is bigger than Oxford.
Londýn je větší než Oxford.

2
It's the biggest factory in the world.
To je největší továrna na světě.

3
She's the best student in the class.
Ona je nejlepší studentka ve třídě.

0
slow, slower, the slowest
pomalý, pomalejší, nejpomalejší

1
safe, safer, the safest
bezpečný, bezpečnější, nejbezpečnějsí

2
big, bigger, the biggest
velký, větší, největší

3
noisy, noisier, the noisiest
hlučný, hlučnější, nejhlučnější

4
quiet, guieter, the quietest
tichý, tišší, nejtišší

0
tiring, more tiring, the most tiring
únavný, únavnější, nejúnavnější

1
useful, less useful, the least useful
užitečný, méně užitečný, nejméně užitečný

2
dangerous, more dangerous, the most dangerous
nebezpečný, nebezpečnější, nejnebezpečnější
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Cvičení: Nepravidelné tvary

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 5
 
Cvičení: Záměry a plány do budoucna

 

3
reliable, more reliable, the most reliable
spolehlivý, spolehlivější, nejspolehlivější

0
good, better, the best
dobrý, lepší, nejlepší

1
bad, worse, the worst
špatný, horší, nejhorší

2
Kate's as tall as Melanie.
Katka je tak vysoká jako Melanie.

3
Victoria isn't as tall as her mother.
Viktorie není tak vysoká jako její matka.

0
This house is nicer than my old flat.
Tento dům je hezčí než můj starý byt.

1
He's the fastest runner in the world.
On je nejrychlejší běžec na světe.

2
Is that exercise more difficult than this one?
Je tamto cvičení obtížnější než toto?

3
It's the most interesting film I've got.
To je nejzajímavější film jaký jsem kdy měl.

4
My writing isn't as tidy as yours.
Moje psaní není tak úpravné jako tvoje.

0
I'm going to see the new film tomorrow.
Zítra se půjdu podívat na nový film.

1
Akiko isn't going to study medicine.
Akiko nebude studovat medicínu.

2
Are they going to sign the record contract?
Podepíšou nahrávací kontrakt?

3
We're going to watch TV this evening.
Dnes večer se budeme dívat na televizi.

4
They're going to be at school tomorrow.
Oni budou zítra ve škole.

5
He's going to play tennis this afternoon.
Bude hrát tenis dneska odpoledne.
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Cvičení: Přítomný čas prostý

 

 
Cvičení: Přítomný čas průběhový

 

 
Cvičení: Přítomný čas průběhový

 

6
She isn't going to do her homework.
Ona nebude dělat svůj úkol.

0
The train leaves at 11.29 and arrives at 15.06.
Vlak odjíždí v 11:29 a přijíždí v 15:06.

1
The film starts at eight o'clock.
Film začíná v 8 hodin.

2
The theatre performances start at 7 p.m.
Divadelní přestavení začínají v 7 hodin večer.

3
The shop opens at 8 a.m.
Obchod otevírá v 8:00 ráno.

4
I usually get up at about 6 o'clock.
Obvykle vstávám asi v 6:00.

5
My school lesson starts at 8 o'clock.
Moje vyučovací hodina začíná v 8:00.

0
I'm meeting Sarah and Nick at 10 outside the cinema.
Sejdu se v 10 hodin se Sarou a Nikem před kinem.

1
We're not using the train on Saturday - we're going by coach instead.
V sobotu nepoužijeme vlak - na místo toho pojedeme autobusem.

2
Are you doing anything this evening?
Budeš dělat něco dneska večer?

3
It's going to rain.
Bude pršet.

4
I'm flying on Monday at 8 a.m.
V pondělí letím v 8:00.

5
He's celebrating his birthday in August.
V srpnu bude slavit své narozeniny.

6
They're having the wedding party in September.
V září budou mít svoji svatební hostinu.

0
tomorrow
zítra

1
at three o'clock
ve tři hodiny

2
next Friday
příští pátek

3
next week
příští týden

4
in two day's time
za dva dny
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Cvičení: When, before, after

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 6
 
Cvičení: Předpověď budoucích dějů a stavů

 

5
this evening
tento večer

6
tomorrow afternoon
zítra odpoledne

7
We're seeing each other on Tuesday.
Uvidíme se spolu v úterý.

8
Pete's staying with us next weekend.
Petr s námi zůstane příští víkend.

9
I'm going to the cinema this evening.
Dnes večer půjdu do kina.

10
We're flying to England tomorrow.
Zítra letíme do Anglie.

0
I'll do my homework when I get home.
Udělám si úkol, až se dostanu domů.

1
When I see Matt, I'll speak to him about the party.
Až uvidím Matta, řeknu mu o párty.

2
I'm going to have a shower before I go out tonight.
Hodlám si dát sprchu, než půjdu večer ven.

3
After the film finishes, we're going out for a pizza.
Až skončí film, půjdeme ven na pizzu.

0
I'm going to book the ticket tomorrow.
Zítra si hodlám zamluvit lístek.

1
We're meeting outside the bank at seven.
Sejdeme se před bankou v 7:00.

2
After I finish lunch, I'll call Phil.
Až se naobědvám, zavolám Philovi.

3
[svačinu]
Do you want a snack before you go out?
Chceš snack před tím, než půjdeš ven?

4
I'll talk to you when I get back.
Řeknu ti, až se vrátím zpátky.

0
Look at that beautiful blue sky!
Podívej se na tu krásnou modrou oblohu.
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Cvičení: What ... like?

 

 
Cvičení: Příslovce intenzity

 

1
It's going to be a lovely day.
Bude nádherný den.

2
Hey! Watch out! You're going to fall off your bike.
Hej! Dávej pozor!! Spadneš ze svého kola.

3
I'm going to fail my exam. I forgot to revise.
Asi propadnu u zkoušky. Zapomněl jsem opakovat.

4
The sky is too dark.
Obloha je tak tmavá.

5
It's going to rain.
Bude pršet.

6
He's going to be wet. He forgot his umbrella.
On bude mokrý. Zapomněl si deštník.

7
Look! They're going to win the match.
Podívej se! Vyhrají zápas.

0
What's your teacher like? He's very nice.
Jaký je tvůj učitel? Je velmi dobrý.

1
What are his brothers like? They're both tall.
Jací jsou tví bratři? Oni jsou oba vysocí.

2
What was the weater like? It was really hot.
Jaké bylo počasí? Bylo skutečně horko.

3
What were the people like? They were very kind.
Jací byli lidé? Oni byli velmi laskaví.

4
What do you like? I like climbing mountains.
Co máš rád? Já rád lezu po horách.

5
What does she like doing? She likes dancing.
Co ona ráda dělá? Ona ráda tancuje.

6
What does Paul like? He likes motorbikes.
Co má Paul rád? On má rád motorky.

0
It was very cold in Scotland.
Ve Skotsku byla velká zima.

1
I'm a bit shy.
Jsem trochu plachý.

2
He's not very confident.
Není moc sebejistý.

3
Kathleen is really funny.
Kathleen je opravdu legrační.

4
The sky was too dark.
Obloha byla tak tmavá.
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Cvičení: Check - Ověřte si

 

 

Lekce: Lekce 7
 
Cvičení: Předpřítomný čas - kladné tvary

 

5
It's a bit expensive.
Je to trochu drahé.

6
She is very selfish.
Ona je velmi sobecká.

7
This sweater is too tight.
Ten svetr je tak těsný.

0
Be careful! Your're going to fall.
Buď opatrný! Spadneš.

1
What music do you like?
Jakou hudbu máš rád?

2
What's your Maths teacher like?
Jaký je tvůj učitel matematiky?

3
He's a little bit shy.
Je trochu plachý.

4
She's really nice person.
Ona je opravdu dobrý člověk.

0
I've worked.
Já už jsem pracoval.

1
You've worked.
Ty už jsi pracoval.

2
He's worked.
On už pracoval.

3
She's worked.
Ona už pracovala.

4
It's worked.
Ono už pracovalo.

5
We've worked.
My jsme už pracovali.

6
You've worked.
Vy jste už pracovali.

7
They've worked.
Oni už pracovali.
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Cvičení: Předpřítomný čas - zápor

 

 
Cvičení: Otázky a krátké kladné odpovědi

 

0
I haven't worked.
Já jsem ještě nepracovala.

1
You haven't worked.
Ty jsi ještě nepracoval.

2
He hasn't worked.
On ještě nepracoval.

3
She hasn't worked.
Ona ještě nepracovala.

4
It hasn't worked.
Ono ještě nepracovalo.

5
We haven't worked.
My jsme ještě nepracovali.

6
You haven't worked.
Vy jste ještě nepracovali.

7
They haven't worked.
Oni ještě nepracovali.

0
Have I worked? Yes, I have.
Už jsem já pracoval? Ano, já už jsem pracoval.

1
Have you worked? Yes, you have.
Už jsi ty pracoval? Ano, ty už jsi pracoval.

2
Has he worked? Yes, he has.
On už pracoval? Ano, on už pracoval.

3
Has she worked? Yes, she has.
Ona už pracovala? Ano, ona už pracovala.

4
Has it worked? Yes, it has.
Ono už pracovalo? Ano, ono už pracovalo.

5
Have we worked? Yes, we have.
Už jsme my pracovali? Ano, my jsme už pracovali.

6
Have you worked? Yes, you have.
Už jste vy pracovali? Ano, vy už jste pracovali.

7
Have they worked? Yes, they have.
Oni už pracovali? Ano, oni už pracovali.
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Cvičení: Otázky a záporné krátké odpovědi

 

 
Cvičení: Použití

 

0
Have I worked? No, I haven't.
Už jsem já pracoval? Ne, ještě ne.

1
Have you worked? No, you haven't.
Už jsi ty pracoval? Ne, ješte ne.

2
Has he worked? No, he hasn't.
On už pracoval? Ne, ješte ne.

3
Has she worked? No, she hasn't.
Ona už pracovala? Ne, ještě ne.

4
Has it worked? No, it hasn't.
Už ono pracovalo? Ne, ještě ne.

5
Have we worked? No, we haven't.
Už jsme my pracovali? Ne, ještě ne.

6
Have you worked? No, you haven't.
Už jste vy pracovali? Ne, ještě ne.

7
Have they worked? No, they haven't.
Už oni pracovali? Ne, ještě ne.

0
John hasn't been to Spain.
John ještě nebyl ve Španělsku.

1
I've seen the Eiffel Tower.
Já už jsem viděl Eiffelovku.

2
I saw the Eiffel Tower when I was in Paris.
Viděl jsem Eiffelovku, když jsem byl v Paříži.

3
Have you ever been to Malaysia?
Už jsi byl v Malajsii?

4
No, I've never been there.
Ne, nikdy jsem tam nebyl.

5
Tom has been to Amsterdam.
Tom už byl v Amsterdamu.
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Cvičení: So a neither

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

6
Tom has gone to Amsterdam.
Tom už odjel do Amsterdamu.

0
I've got a headache.
Bolí mě hlava.

1
So have I!
Mě taky.

2
I've never been to Japan.
Nikdy jsem nebyl v Japonsku.

3
Neither have I.
Já také ne.

4
I'm tired.
Jsem unavený.

5
So am I.
Já taky.

6
I'm not hungry.
Nemám hlad.

7
Neither am I.
Já také ne.

8
I didn't watch the film.
Nedíval jsem se na film.

9
Neither did I.
Já také ne.

10
I like pasta.
Mám rád těstoviny.

11
So do I.
Já taky.

12
I wanted to go out last night.
Chtěl jsem jít ven minulý večer.

13
So did I.
Já taky.

0
Have your ever met a famous person?
Už jsi potkal nějakou známou osobu?

1
Did you go on holiday last year?
Jel jsi na prázdniny minulý rok?

2
This computer has never worked.
Tento počítač nikdy nepracoval.

3
Jo's been to Australia.
Jo už byl v Austrálii.
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Lekce: Lekce 8
 
Cvičení: Předpřítomný čas

 

 
Cvičení: Shall a will

 

 
Cvičení: Check - Ověřte si

 

4
Cathy's gone to India.
Cathy už odjela do Indie.

0
I've broken my arm.
Zlomila jsem si ruku.

1
The postman's arrived.
Pošťák už přijel.

2
Have you checked your e-mail?
Už jsi zkontroloval svůj mail?

3
I've just arrived to New York.
Právě jsem přijela do New Yorku.

4
He's already had lunch.
On už obědval.

5
Has Mark called yet?
Už Marek volal?

6
I haven't finished my composition yet.
Ještě jsem nedokončil mojí kompozici.

0
Shall I rent a DVD?
Mám si půjčit DVD?

1
Shall we go for a walk?
Máme jít na procházku?

2
I'll make you a hot drink.
Připravím ti horký nápoj.

3
That's heavy! I'll carry it for you.
To je těžké! Vezmu ti to.

0
I've already finished that book.
Už jsem dokončil tu knihu.
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Lekce: Příloha
 
Cvičení: Minulý čas prostý otázky + obrázky

 

 

1
Paddy's just sent me an e-mail.
Paddy mi právě poslala e-mail.

2
Hasn't he called you yet?
On ti ještě nevolal?

3
Shall we go to the beach?
Nepůjdeme na pláž?

4
I'll get you an aspirin.
Dám ti aspirin.

0
Who did you speak to?
S kým jsi mluvil?

1
Where did they go?
Kam šli?

2
What did Sally want?
Co chtěla Sally?

3
Who wrote "Carmen"?
Kdo napsal "Carmen"?

4
Where was your wallet?
Kde byla tvoje peněženka?

5
What happened next?
Co se stalo potom?
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