
STRETNUTIE S RÓBERTOM

Nie som v práci. Som domov / doma. 
O koľkej chceš ísť domov / doma? 
Prečo sa vezú domov / doma taxíkom? 
Obedujete domov / doma? 
Chcem ísť domov / doma, domov / doma je super! 
Prečo stále sedíš domov / doma? 
Dnes chcem byť celý deň domov / doma!
Prosím, netelefonuj mi domov / doma! 
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ČO JE SPRÁVNE? ČO JE SPRÁVNE?

ČO SA STALO NAJSKÔR? ČO SA STALO NAJSKÔR?

(ona) ráno zaspať do práce – byť dlho na diskotéke
 
Najprv bola dlho na diskotéke, potom ráno zaspala 
do práce.  

(oni) nestihnúť autobus – meškať do školy

(ona) ráno zaspať – nemôcť v noci zaspať

seminár – skončiť sa o 13:00 – ísť domov 

(ony) neísť do jedálne – jesť v bufete 

(my) požičať si knihy – objednať si knihy 

(ty) požičať časopis – vrátiť ho 

Johanna – trápiť sa – Barbara ju pochopiť 

(vy) stretnúť kolegov – sedieť s kolegami na káve 

(ja) nevidieť ťa v práci – myslieť si, že ty byť chorý 
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