
Převeďte přímou řeč na nepřímou 
1. „Klárka čte často anglické knihy“. Říkal,že 
2. „Pepe hraje vždycky v sobotu tenis.“Říkal,že 
3. „Je 5 hodin odpoledne a ona spí.“Řekla jsem 
4. „Dnes má Pepa operaci.“Říkal,že 
5. „Mám se úžasně.“ Jane říkala,že 
6. „Honzík pláče.“ Říkala, že 
7. „Dnes obědvám s mými rodiči.“ Řekla jsem 
8. „Zapomněl jsem se ho zeptat.“ Pepa říkal 
9. „Dnes ráno jsem našel na chodníku 

stokorunu.“ Ondra říkal,že 
10. „Ztratil jsem v Turecku foťák.“ Kuba říkal,že 
11. „Nestihneme autobus.“(zřejmé/going to)Řekl 

jsem,že 
12. „On mi zítra auto půjčí.“Míša říkala,že 
13. „Pozvou třicet lidí.“ Říkali,že 
14. „Ok, zamluvím stůl na šestou.“říkala, že 
15. „Ty lístky nebudou drahé.“ Pán říkal,že 
16. „Je mu špatně už několik dní/ od 

včerejška.“Vítek říkal, že 
17. „Ještě jsem dnes Petra neviděla.“Říkala jsem, 

že 
Zápor 

1. „Nepiji alkohol.“Kuba říkal,že 
2. „Ona nemůže přijít v sedm.“ Erika 
3. „Paul mluví německy, ale Linda ne.“Annie 
4. „On teď v tom bytě nebydlí.“Veru říkala, 
5. „Nefunguje to.“Jane 
6. „Ne, nehledám novou práci.“ Ali říkala, že 
7. „Neměl jsem čas.“ Ondra říkal,že 
8. „Nebylo to moc zajímavé.“„Klárka 
9. „Neudělám to.“Gabi 
10. „Myslím, že se mu ten dárek nebude líbit.“Eli 

říkala, 
11. „Zítra nejdu do školy.“Vendy 
12. „Lucy ještě nepřišla.“Gabi říkala,že 
13. „Nepřestala si stěžovat od toho co přišla.“Ali 
14. „Celý svůj život se bojím pavouků.“Nika 
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že 
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15. „Nepiji alkohol.“Kuba říkal,že 
16. „Ona nemůže přijít v sedm.“ Erika 
17. „Paul mluví německy, ale Linda ne.“Annie 
18. „On teď v tom bytě nebydlí.“Veru říkala, 
19. „Nefunguje to.“Jane 
20. „Ne, nehledám novou práci.“ Ali říkala, že 
21. „Neměl jsem čas.“ Ondra říkal,že 
22. „Nebylo to moc zajímavé.“„Klárka 
23. „Neudělám to.“Gabi 
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25. „Zítra nejdu do školy.“Vendy 
26. „Lucy ještě nepřišla.“Gabi říkala,že 
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