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SÚHRNNÉ CVIČENIA
Musím byť silný a zdravý. (5b)
Nesmiem vstávať neskoro. (4b)
Musím pracovať vonku. (3b)
Môžem mať zvieratá. (2b)
Chcem moderný traktor. (1b)
(rámraf)

Chcem pracovať v kolektíve. (5b)
Musím nosiť uniformu. (4b)
Musím byť odvážny. (3b)
Môžem šoférovať veľké auto so sirénou. (2b)
Mám pomáhať ľuďom pri požiari. (1b)
(kinraižop)

V práci vždy sedím. (5b)
Nemusím rozprávať. (4b)
Musím sa koncentrovať. (3b)
Musím veľmi dobre poznať celé mesto. (2b)
Viem dobre šoférovať. (1b)
(réfoš)

Musím pracovať vnútri. (5b)
Chcem spoznať nových ľudí. (4b)
V práci musím dlho stáť. (3b)
Musím mať šikovné ruky. (2b)
Musím vedieť pracovať s nožnicami. (1b)
(kínredak)

Musím byť komunikatívny. (5b)
Nesmiem chodiť do práce neskoro. (4b)
Musím sa pripravovať doma. (3b)
Mám pomáhať deťom. (2b)
Musím pracovať v triede. (1b)
(ľetiču)

Musím pracovať 24 hodín denne. (5b)
Som veľmi unavená. (4b)
Nemôžem mať dovolenku. (3b)
Nedostávam žiadne peniaze. (2b)
Chcem, aby moji klienti boli šťastní. (1b)
(aktam)

v triede

na koncerte

v parku

v potravinách

v banke

v knižnici

v kostole

v nemocnici
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