
budoucnost

předbudoucnost

                                          I will definitely read this book!
                                            Tuhle knížku si určitě přečtu!

            Tonight at 9 p.m? - I will be reading in bed!
                   Dneska v devět večer? - To si budu zrovna číst v posteli!

                        I am going to read that book when I finish this one!
                          Hodlám si přečíst támhletu knihu jakmile dočtu tuhle.

            I am reading this fairy tale to my kids tonight.
       Dneska večer čtu děckám tuhle pohádku.

I will have read this book by Friday!

Do pátku budu mít tuhle knížku dočtenou!

I will have been reading this book 
for  one month next Sunday.

Příští neděli to bude jeden měsíc co 
čtu tuhle knížku.

I had read the book
before I saw the film.

Četl jsem tu knihu předtím
než jsem viděl film.

.
I had been reading the book for two
weeks when I went to see the film 

at the cinema.
Četl jsem tu knihu už dva týdny

když jsem se šel podívat na film do kina.

předminulost

minulost

předpřítomnost

přítomnost

I read this book about a year ago.
Četl jsem tu knihu asi před rokem.

When I was reading a book in bed
suddenly somebody rang at the door.

Zrovna když jsem si četl v posteli,
někdo zazvonil u dveří.

I was reading the news between 2 p.m. and 3 p.m.
Četl jsem ty zprávy mezi druhou a třetí hodinou.

I met the author himself when I was reading the book.
Setkal jsem se se samotným autorem v době

kdy jsem četl tu knihu..

I have just finished reading  this book.
Teď jsem tu knihu dočetl.

Yes, I can remember! I have read this book.
Ano, vzpomínám si! Mám tu knihu přečtenou./ Už jsem tu knihu četl.

I have been reading this book for a month now.
Čtu tu knihu už měsíc.

I have been reading this book since last week.
Čtu tuhle knihu od minulého týdne.

      I am tired. I have been reading a lot.
     Jsem unavený. Hodně jsem teď četl.

I have always read detective stories.
Odjakživa čtu detektivky. / Detektivky jsem 
vždycky četl.(...a budu číst)

I read books.
Čtu knihy.

I am reading a book just now.
Právě si čtu knížku.

I am  now  reading an amazing book!
Mám rozečtenou úžasnou knížku!
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