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Vyber správný tvar slovesa.
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Rozstříhejte a znovu správně seřaďte čtveřice kartiček !
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KDE JSTE ?     KDE JSTE BYL ?        KDE BUDETE ?

1.  Před chvílí jsem ........... ve městě, teď ........... doma, za chvíli .......... ve 
škole.

2.  Vasil ................ před hodinou v lékárně, teď .......... v nemocnici a za 
hodinu .................   doma.

3.  Včera Jana .................. ve škole, dnes ................  v obchodě a zítra 
....................  doma.

4.  Minulé pondělí  ............   studenti v parku, dnes ..................  ve třídě a 
pozítří ....................  doma.

5.  Minulý víkend .............. děti na výletě, dnes ..............  v Kostelci a  příští 
víkend ................  v Praze.

6.  Minulou středu jsem .................... na češtině, dnes ................... také a 
příští středu .................  na angličtině.

7.  Před rokem ..................   moje rodina v Belgii, teď .................  v ČR a 
příští rok .................. v Německu.

8.  Před týdnem jsi ........................ v kině, dnes ................. doma a za 
týden ..................... v divadle.

9.  Před rokem Eva ......................... zdravá, teď ....... u lékaře a příští 
týden ..................... v nemocnici.

10. Ráno .............. Alí na nádraží, teď ........... ve vlaku a odpoledne 
..........doma.

11. Včera večer jsem ............. v restauraci, teď .........  v obchodě a 
odpoledne ...........v parku.

12. Pan Novák ...............  včera na parkovišti, dnes ....... na policii a zítra 
........... v kanceláři.

13.  Nový student .................. včera na češtině, dnes ..... doma a pozítří 
............... na výletě.
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JÁ TY ON,ONA MY VY ONI

1. (Já přijít) ................................ zítra ráno.

2. (Oni jet) ................................. do Prahy odpoledne.

3. (My nepřijet) ....................... dnes, ale (my přijet) ..................................... zítra.

4. (Ona jít) ......................... k lékaři, (ona nejít) ................................. do školy.

5. (Přijít  ty) ................................ zítra ráno do školy ?

6. Promiňte, ale zítra ráno (já nepřijít) .............................., protože nemám čas.

7. (Přijít  vy) ....................  do parku ?  (Já nepřijít) ........................, (já jít) ............  
    domů.

8. (Jedete  vy) ..................... do Prahy ? V kolik hodit (vy přijet) .........................?

9. (Ona  nepřijet) .................................,protože je nemocná.

10. (My nepřijít) .............................. na češtinu, (my jet) ........................ do 
      nemocnice.

 (já číst) knihu. ..........................(já jet) do města ..............................

 (já psát) dopis ...........................(já nejet) do Prahy ..........................

 (já pít) mléko ............................(já jít) k doktorovi .............................

(já mýt) hrnek ............................ (já si mýt ) ruce ..............................
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