
Reporting a theft Unit9 pg.90 
 
Good morning. I have a problem. 
 
Předpřítomný čas 
Někdo mi ukradl peněženku. 
Někdo mě okradl. 
Někdo mi ukradl aktovku. 
Někdo mi ukradl tašku. 
Ztratilo se mi (ztratila jsem) dítě. 
 
Minulý čas 
Kdy se to stalo? 
Kde to bylo? 
Co bylo v tašce? 
 Co bylo v ruksaku? 
Jakou barvu měla taška? 
Byly v tašce občanka, peněženka, 
kreditky nebo něco takového? 
 
Stalo se to v kavárně před půl 
hodinou. 
Čekala jsem na zastávce, když mi 
ukradli peněženku. 
Stalo se to v obchodě před dvaceti 
minutami.  
 
Taška byla červená, s modrými 
proužky/ s obrázkem Spidermana/ 
Peněženka byla kožená/ plátěná/ 
umělá  
V ruksaku byl mobil a učebnice/ 
V peněžence byla občanka, 
platební karta a 500Kč 
v hotovosti/ 10 liber.  
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