
New words 3-match New words 3-match 
 Nevím. 

Nemám ani potuchy. 

 Neptej se mě. 

 snídaně 

oběd 

večeře 

 vždy 

někdy,  občas 

každý den 

nikdy 

 noviny 

 vynést odpadky 

umýt nádobí 

nakoupit 

ustlat 

vyluxovat 

umýt auto 

uvařit večeři 

prostřít stůl 

uklidit 

I have no idea. 

I don´t know. 

Don´t ask me. 

breakfast 

lunch 

dinner 

always 

every day 

sometimes 

never 

newspapers 

wash up 

take the rubbish out 

make the bed 

do the shopping 

wash a car 

tidy up 

vacuum the floor 

set the table 

cook the diner 
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