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Nepravidelná slovesa
 go – went

Jane went to the cinema yesterday.

 see – saw

I saw a nice film last weekend.

 have – had

We had cereals and milk for breakfast.

Přelož věty - A
1. O víkendu jsem šel do kina.
2. Petr napsal odpoledne dopis Pavlovi.
3. V neděli jsem vstal o půl desáté.
4. Jana si včera koupila nové tričko.
5. Minulý týden jsem četl zajímavou knihu.
6. Dnes ráno jsem měl k snídani chleba a sýr.
7. Moji rodiče přišli domů večer.
8. V létě jsme plavali v moři.

Přelož věty - B
1. O víkendu jsem viděl zajímavý film.
2. V pondělí jsem šel do knihovny.
3. Minulý rok dostal Petr nové kolo.
4. Jana vzala svoji sestru do kina.
5. Setkali jsme se ve škole.
6. Večer jsem napsal domácí úkol.
7. Večer jsem měl k večeři hamburger.
8. Tom si koupil nové boty minulý týden.

Řešení - A
1. At the weekend I went to the cinema.
2. Peter wrote a letter to Paul in the afternoon.
3. On Sunday I got up at half past nine.
4. Jane bought a new T-shirt yesterday.
5. Last week I read an interesting book.
6. This morning I had bread and cheese for breakfast.
7. My parents came home in the evening.
8. In summer we swam in the sea.

Řešení - B
1. At the weekend I saw an interesting film.
2. On Monday I went to the library.
3. Last year Peter got a new bike.
4. Jane took her sister to the cinema.
5. We met at school.
6. In the evening I wrote my homework.
7. Yesterday I had hamburger for dinner.
8. Tom bought new shoes last week.

