
Have you ever: 

o fly in a plane? 

o read an English book? 

o watch BBC program? 

o live in a different town/village/city? 

o hear French language? 

o be in a camp? 

o sleep under the sky? 

o write an email in English?  

o speak to an English person? 

 

Translate: 

včera_____________před týdnem______________minulé prázdniny__________________ 

před dvěma dny_____________________ před dvěma týdny_________________________ 

před 10lety_________________________minulý víkend____________________________ 

 

1. Byl jsem ve Francii před rokem. 

2. Už jsem byl ve Francii. 

 

3. Jedl jsem chobotnice minulý týden. 

4. Už jsem jedl chobotnice. 

 

5. Včera on mluvil německy 

6. On už mluvil německy. 

 

7. Ona jezdila na kole minulou sobotu. 

8. Ona už jezdila na kole. 

 

9. My jsme řídili auto před dvěma dny. 

10. My už jsme řídili auto. 

 

11. Oni včera pili alkohol. 

12. Oni už pili alkohol. 

 

13. Já jsem nebyl včera ve škole. 

14. Já jsem ještě nebyl ve škole. 

 

15. On nepsal ten test v pondělí. 

16. On ještě nepsal ten test. 

 

17. Už jsi pil alkohol? 

18. Pil jsi včera alkohol? 

 

19. Byl už jsi někdy v Řecku? 

20. Byl jsi v Řecku minulé prázdniny? 

 

21. Psal jsi už ten test? 

22. Psal jsi ten test v pondělí? 

 

23. Už to máš dokončené? 

24. Ty jsi to dokončil před dvěma minutami? 
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