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Přítomný čas
Angličtina má dva přítomné časy:

PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

= popisujeme něco, co se děje pravidelně 
(ne právě teď)

OSOBA + ZÁKLADNÍ TVAR SLOVESA

        I play football.

Používané výrazy: usually - obvykle

                                   often - často

                                   sometimes - někdy

                                   never - nikdy

= popisujeme něco, co se děje právě teď

OSOBA + SLOVESO BÝT V URČITÉM 
TVARU + SLOVESO V INGOVÉM TVARU

I am playing football.



Přítomný čas PROSTÝ
 Kladná věta: OSOBA (I, you, he…) + ZÁKLADNÍ TVAR SLOVESA

                     I play football. You play football. We play football. They play football.

Ale! He (she, it) plays football.

Záporná věta: OSOBA + don´t (doesn´t) + ZÁKLADNÍ TVAR SLOVESA

   I don´t play football. He doesn´t play football.

Otázka: DO (DOES) + OSOBA + ZÁKLADNÍ TVAR SLOVESA

             Do you play football?

      Does she play football?



Přítomný čas PRŮBĚHOVÝ
= děje se právě teď

OSOBA + SLOVESO BÝT V URČITÉM TVARU + VÝZNAMOVÉ SLOVESO V INGOVÉM 
TVARU

I am playing football. (Právě teď hraju fotbal.)

He is playing football. (Právě teď hraje fotbal.)

We are playing football. (Právě teď hrajeme fotbal.)



UKAZOVACÍ ZÁJMENA
this - tento, tato, toto these - tito, tyto, tato

that - tamten, tamta, tamto those - tamti, tamty, tamta



Stupňování přídavných jmen (jednoslabičná a dvojslabičná)
2. stupeň

přídavné jméno + koncovka -er (small → smaller, long → longer)

Pozor!

- koncové nevyslovované -e odpadá nice → nicer
- koncové -y se po souhlásce mění v -i happy → happier
- koncová jednoduchá souhláska se po krátké samohlásce zdvojí big → bigger



Stupňování přídavných jmen (jednoslabičná a dvojslabičná)
3. stupeň

přídavné jméno + koncovka -est (old → the oldest, small → the smallest)

Pozor!

- koncové nevyslovované -e odpadá nice → the nices
- koncové -y se po souhlásce mění v -i happy → the happiest
- koncová jednoduchá souhláska se po krátké samohlásce zdvojí big → the 
biggest



NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ
good (dobrý) better (lepší) the best (nejlepší)

bad (špatný) worse (horší) the worst (nejhorší)



Vazba a lot of
- a lot of... = hodně (něčeho)
- např. I have got a lot of friends. (Mám hodně přátel.)

Pozor na tzv. nepočitatelná pod. jména (nelze je spočítat)!

a lot of information - hodně informací



VAZBA Let's
- vybídnutí k činnosti
- rozkaz v 1. osobě množného čísla - my
- Let´s = Let us
- Let´s play football. - Zahrajme si fotbal.
- Let´s go to school. - Pojďme do školy.
- Let´s sing a song. - Zazpívejme si.



ŘADOVÉ ČÍSLOVKY
- přidám koncovku th k číslovce základní (fourth, eleventh...)

Výjimky: the first - první

    the second - druhý

    the third - třetí

Pozor na the fifth - pátý



SLOVESO MUST (muset)
I must musím Must I…? Musím…? I needn´t nemusím

you must musíš Must you…? Musíš…? you needn´t nemusíš

he, she, it must musí Must he, she, it…? Musí….? he, she, it needn´t nemusí

we must musíme Must we…? Musíme…? we needn´t nemusíme

you must musíte Must you…? Musíte…? you needn´t nemusíte

they must musí Must they…? Musí…? they needn´t nemusí



vazba I would like
- I would like = I’d like (chtěl bych, rád bych)
- pro všechny osoby stejný tvar (he’d like, we’d like…)
- Např. I’d like a roll. (Chtěl bych rohlík.)

   We’d like to go home. (Chtěli bychom jít domů.)

Infinitiv slovesa - to go, to play, to sit, to stay….



zapamatuj si tyto předložky
for - pro (a book for boys - kniha pro chlapce)

about - o (a book about boys - kniha o chlapcích)



ZÁPOR V ANGLICKÉ VĚTĚ
- vždy jeden

There is no cloud in the sky. (Na nebi není žádný mrak.)

There are no people in the shop. (V obchodě nejsou žádní lidé.)



PŘEDLOŽKY ČASU
in - části dne (in the morning), měsíce (in January), roční období (in 
spring), letopočty (in 1620)

on - dny v týdnu (on Monday)

at - čas (at two o´clock)

Čtení letopočtů: čteme po dvojčíslích

in 1620 = in sixteen twenty



OSOBNÍ ZÁJMENA
1. pád Ostatní pády

já I pro mě for me

ty you pro tebe for you

on he pro něho for him

ona she pro ni for her

ono it pro to for it

my we pro nás for us

vy you pro vás for you

oni they pro ně for them



prostý budoucí čas
- použití: momentální rozhodnutí, neplánovaná budoucnost

Kladná věta: OSOBA (I, you, he…) + WILL (´LL) + SLOVESO

    I will play football. (Budu hrát fotbal.)

Záporná věta: OSOBA (I, you, he…) + WILL NOT (WON´T) + SLOVESO

Otázka: změna slovosledu



MINULÝ ČAS - SLOVESO TO BE
+

-

přidám NOT

was not = wasn´t were not = weren´t

?

prohození slovosledu: Were you...? (Byl jsi...?) Was she...? (Byla....?) aj.

I was byl jsem we were byli jsme

you were byl jsi you were byli jste

he, she, it was byl, byla, bylo they were byli



MINULÝ ČAS - SLOVESO TO HAVE

Otázku a zápor si probereme později.  

I had měl jsem we had měli jsme

you had měl jsi you had měli jste

he, she, it had měl, měla, mělo they had měli



MINULÝ ČAS - PRAVIDELNÁ SLOVESA
V angličtině dělíme slovesa na pravidelná a nepravidelná.

+ OSOBA (I, you, he…) + SLOVESO + ED

I played football. You watched TV. He learned Maths…

!!! pokud sloveso končí na -e, přidám pouze D (We lived in Prague.)

    koncové -y se po souhlásce mění v -i (I tidied my desk.)

    u některých sloves zdvojená souhláska (stop → stopped)



MINULÝ ČAS - PRAVIDELNÁ SLOVESA
-
OSOBA + did not (didn´t) + SLOVESO V ZÁKLADNÍM TVARU

I didn´t play football yesterday.

?
DID + OSOBA + SLOVESO V ZÁKLADNÍM TVARU

Did you play football?



MINULÝ ČAS - NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
"Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte, hr na ně!"

Tvary nepravidelných sloves v minulém čase se budete muset naučit. Neexistuje totiž jednotné 
pravidlo…

Otázku a zápor se tvoří stejně jako u pravidelných sloves pomocí did / did not (didn´t).



DOPLNĚNÍ: PŘEDLOŽKY MÍSTA
in - v
on - na
under - pod
next to - vedle
opposite - naproti
behind - za
in front of - před
above - nad
below - pod



DOPLNĚNÍ: NEPOČITATELNÁ POD. JMÉNA
- mají pouze jeden tvar, nelze je spočítat (one milk, four cheeses)
- nepoužíváme neurčitý člen a/an, pouze the, some
- množství vyjadřujeme za pomocí: a bottle of, a piece of, a cup of, např. 

a bottle of milk (láhev mléka), a piece of cheese (kousek sýra), a cup of 
tea (hrnek čaje)
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY
https://www.youtube.com/watch?v=cXZZMc9nNsE (výslovnost TH, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=ZY5T8h2hl0Q (výslovnost TH, English Hacker)

https://www.youtube.com/watch?v=fJvjLA2fJbY (osobní zájmena, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=VAgr3BgEMv4 (sloveso být, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=U1S-hlt9Uq0 (sloveso být - zápor, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=nlk6GOe8qbk (přítomný čas prostý, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=SIXKwoDHiWE (přítomný čas prostý, zápor, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=mASEue78tUU (přítomný čas prostý, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=Cxu9qkok1OI (sloveso být, otázka, Angličtina přes oceán)

https://www.youtube.com/watch?v=IdvAHfB27Kw (přítomný čas prostý, otázka, Angličtina přes oceán)
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