
New words 1 - match: New words 1 - match: 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

New words 1 - match: New words 1 - match: 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

New words 1 - match: New words 1 - match: 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

Gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

 ráno                          

              odpoledne 

              večer 

 vstávat 

jít spát 

 oblíbený předmět: 

tělocvik 

       informatika 

 tělocvična 

 jít pěšky 

jet autem 

jet autobusem 

 sledovat TV 

hrát fotbal 

psát úkoly 

 po škole 

odejít ze školy 

afternoon 

morning 

evening 

go to bed 

get up 

P.E.  

I.C.T. 

favourite subject 

Gym 

go by car 

go by bus 

walk 

watch TV 

play football 

write homework 

leave school 

after school 

 

 http://www.Ajina.eu/    

is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License 
 

 


