
1. krok byla jsem 2. krok byla jsi 3. krok
-y

Byl jsem nemocný. Byl jsi nemocný? Byli jsme doma.
Byla jsem Byla jsi Byli jsme

Včera jsem Kde jsi Včera jsme
V pátek jsem Už jsi Už jsme
Já jsem Proč jsi V Praze jsme

4. krok byli jste 5. krok byla jste 6. krok
-y

Byli jste v Praze? Byl jste Nebyl jsem nemocný.
Byli jste doma? Byla jste Nebyla jsem nemocná.

Kde jste Kde jste Včera jsem nebyla doma.
Už jste Už jste Ještě jsem nebyla v Praze.
Proč jste Proč jste V sobotu jsem nebyla nakupovat.

7. krok 8. krok 9. krok

Pracovala jsem Celý den jsem Pracovala jsem
Jela jsem Domů jsem Pracovala jsi
Bydlela jsem Dva roky jsem Pracovali jsme
Jedla jsem Včera jsem Pracovali jste
Četla jsem Večer jsem Pracoval jste
Šel / šla jsem Domů jsem Pracovala jste

10. krok 11. krok 12. krok

Učila jsem se Učila ses Já v práci.
Celý večer jsem se učila. Co ses učila? Tam dopis
Narodila jsem se Kde sis a knihu.

Potom
Učili jsme se jsi se = ses a pak do kina.
Učili jste se jsi si = sis Já

protože čas.
celý večer?

byli jsme

byli doma.
byli v Praze.

byli včera?

nemocný?
nemocná?

Verneinung

byla v Praze?

nemocná. nemocná?

už byli.

v restauraci.

byla doma.
byla v práci.

byla včera?

byla v Brně?

celý den. celý den.

Satzstellung

autem.
v Praze.
guláš.

pracovala.

v restauraci

celý večer.

v Ostravě.

Satzstellung

gramatiku?

koupil nové auto?

Inhalovat krok 1 až 11!

gramatiku,

byla v Praze.

knihu. četla knihu.
pěšky. šel / šla pěšky.

celý večer.

byla včera?

byli v Brně?
byli v Praze? byla v Praze?

byla v Brně?

jela autem.
bydlela v Praze.
jedla guláš.

celý den?

celý den?
celý den.
celý den?
celý den?
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