
1. Chtěl jít s námi. Kam? 

2. Přišel ve čtyři hodiny. Proč? 

3. V sobotu jsme viděli jeho nový film. Jaký film? 

4. Dal jí k narozeninám krásné kytky. 

5. Minulý rok jeli do Ameriky a navštívili přátele. Co tam? 

6. Ten poslední domácí úkol jsi udělal moc dobře. Co (za známku)jsi dostal? 

7. Byli jsme šťastni, když jsme slyšeli tvé zprávy. Co se stalo? 

8. Hráli na pláži házenou a plavali v moři. Jak dlouho? 

9. Zapomněl jsem mu dát ty peníze. Kolik vypůjčil? 

10. Přečetl si ten text a všemu rozuměl. O čem byl? 
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