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 2 ANGLICKÝ JAZYK 

1.  HLÁSKOVÁNÍ A VÝSLOVNOST 

1.  HLÁSKOVÁNÍ A VÝSLOVNOST 
 

Cíl: Základy gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Hláskování – Spelling, pravidla výslovnosti 

 

Anglická abeceda se skládá z 26 znaků a nezná háčky a čárky.  

Spelling – hláskování (jméno, adresa, název firmy, vzájemné představování, při 

objednávkách apod.). 

 

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K     

ei   bi:   si:  di:    i:   ef   dţi: eič  ai  dţei kei 

 

L    M    N    O    P    Q    R    S     T    U     

el   em  en  әu   pi:  kju:  a:   es    ti:   ju: 

 

V      W      X    Y    Z 

vi: double eks wai zed 

         ju: 

 
 

SAMOHLÁSKY 

[ æ ] - široké ”e”.  

HAT [hæt] 

[ ә ] - tzv. “MIXED VOWEL” 

DOCTOR [„doktә] - doktor, lékař 

[ ә: ] - dlouhá neutrální samohláska 

SIR [sә:] - oslovení muţe 

 

ZDVOJENÉ SAMOHLÁSKY 

[ ee ] - dlouhé ”í”: 

TREE [tri:] 

[ oo ] - o ”u”: 

BOOK [buk] 

[ e ] - ”němé e”. 

NICE [nais] 

 

DVOJHLÁSKY 

ee [iә] : BEER [biә] 

i [ai] : FINE [fain] 

o [әu] : GO [gәu] 

a [ei] : LATE [leit] 

ow [au] : BROWN [braun] 

oy [oi] : JOY [dţoi] 

oo [uә] : POOR [puә] 
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1.  HLÁSKOVÁNÍ A VÝSLOVNOST 

SOUHLÁSKY 

[ C ] - před souhláskou ”K” 

BLACK [blæk] - černý 

- před a, o, u ”K” 

CARPET [„ka:pit] 

- před e, i ”S” 

CITY [„siti] 

[ CK ] - ”K” 

DUCK [dak] 

[ R ] - na konci slova a před souhláskou se nevyslovuje 

SISTER [„sistә] 

[ KN ] - na začátku slova “K” nevyslovujeme 

KNOCK [nok] 

[ SH ] - ”Š”. 

SHOE [šu:] 

[ W ] - ”V” 

WORLD [wә:ld] 

[ WH ] - “W”, nebo vůbec 

WHAT [wot] 

WHOLE [hәul] 

[ WR ] - na začátku slova nevyslovujeme “W” 

WRITE [rait] 

[ J ] - ”DŢ” 

JOKE [dţәuk] 

[ Ө ] - ”TH” 

THING [Өiŋ] – věc 

[ ð ] - ”TH” 

THIS [ðis] - tento 

 

VÝSLOVNOST A: 

[a:] - father [fa:ðә]  

[ei] - name [neim] 

[F] - bad [bæd] 

[o] - swallow [swolәu]  

[o:] - water [wo:tә] 

[c] - around [ә‚raund] 

[i] - courage [karidţ] 

[e] - many [meni] 

 

VÝSLOVNOST CH: 

[č] - much [mač] 

[k] - anchor [æŋkә] 

[kw] - choir [kwaiә] 

[š] - machine [mә„ši:n] 
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1.  HLÁSKOVÁNÍ A VÝSLOVNOST 

VÝSLOVNOST jako [Š]: 

-sh - wish [wiš] 

-sci - conscious [konšәs] 

-ssi - passion [pæšәn] 

-ss - assure [ә„šuә] 

-si - Asia [eišә] 

-s - sugar [šugә] 

-ti - patience [peišәns] 

-ci - social [sә;ušl] 

-sch - schedule [šedju:l] 

-ch - Chicago [ši‟ka:gәu] 

 

VÝSLOVNOST jako [ә] 

-a - breakfast [brekfәst] 

-ar, e - particularly [pә‟tikjulәli] 

-er - better [betә] 

-i - possible [posәbl] 

-o - London [Landәn] 

-or - effort [efәt] 

-oar - cupboard [kabәd] 

-u - column [kolәm] 

-ou - famous [feimәs] 

-ough - thorough [ðarә] 

-our - colour [kalә] 

-ure - nature [neičә] 

-re - theatre [Өietә] 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

1) Hláskování jmen a příjmení spolužáků, dalších slov 

2) Práce s učebnicí – kontrola výslovnosti 
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2.  POMOCNÁ SLOVESA 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Pomocné sloveso „ to be“ a „to have“ 

 

POMOCNÉ SLOVESO  “TO BE” (AUXILIARY VERB “TO BE”) 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

I am (I„m)  já jsem 

you are (you„re)  ty jsi 

he is (he„s) on je 

she is (she„s)  ona je 

it is (it„s)  ono je 

we are (we„re)  my jsme 

you are (you„re)  vy jste 

they are (they„re)  oni jsou 

 

ZÁPOR 

Tvoří se přidáním záporky ”NOT” za tvar slovesa. Neexistuje zkrácený tvar záporu pro 

1. osobu jednotného čísla AMN„T, pouţíváme AREN„T. 

 

I am not (I„m not, I aren„t) já nejsem 

you are not (you aren„t) ty nejsi 

he is not (he isn„t) on není 

she is not (she isn„t) ona není 

it is not (it isn„t) ono není 

we are not (we aren„t) my nejsme 

you are not (you aren„t) vy nejste 

they are not (they aren„t) oni nejsou 

 

OTÁZKA 

Tvoří se obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem slovesa ”TO BE”. 

 

Kladná otázka Záporná otázka 

am I? am I not? aren„t I? 

are you? are you not? aren„t you? 

is he? is he not? isn„t he? 

is she? is she not? isn„t she? 

is it? is it not? isn„t it? 

are we? are we not? aren„t we? 

are you? are you not? aren„t you? 

are they? are they not? aren„t they? 
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KRÁTKÁ ODPOVĚĎ 

V kladné krátké odpovědi se pouţívá plný tvar slovesa ”TO BE”, v záporné krátké 

odpovědi vţdy zkrácený tvar. 

 

Are you ready? 

 

Yes, I am.  

 

No, I aren„t. 
Is Peter a cook? Yes, he is. No, he isn„t. 

Are your friends? Yes, we are.  No, we aren„t. 

 

 

POMOCNÉ SLOVESO “TO HAVE GOT”  (AUXILIARY VERB “TO HAVE 

GOT”) 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

I have   (I„ve)   I have got   (I„ve got) 

you have  (you„ve)  you have got   (you„ve got) 

he has  (he„s)   he has got   (he„s got) 

she has  (she„s)  she has got   (she„s got) 

it has   (it„s)   it has got   (it„s got) 

we have  (we„ve)  we have got   (we„ve got) 

you have  (you„ve)  you have got   (you„ve got) 

they have  (they„ve)  they have got  (they„ve got) 

 

ZÁPOR A OTÁZKA 

Zápor samostatného slovesa ”TO HAVE” tvoříme přidáním záporky ”NOT” ke tvaru 

slovesa. Otázku pomocného slovesa ”TO HAVE” tvoříme obrácením slovosledu mezi 

podmětem a tvarem slovesa. Kdyţ pouţíváme formu ”TO HAVE GOT”, zůstává GOT 

vţdy za podmětem. 

 

 

you have not (you haven„t) you haven‟t got have you? have you got? 

He has not (he hasn‟t) he hasn‟t got has he? has he got? 

she has not (she hasn„t) she hasn„t got has she? has she got? 

it has not (it hasn„t) it hasn„t got has it? has it got? 

we have not (we haven„t) we haven‟t got have we? have we got? 

you have not (you haven„t) you haven‟t got have you? have you got? 

they have not (they haven„t) they haven‟t got have they? have they got? 
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Cvičení:  

 

1. Doplňte správný tvar slovesa „To Be“ – oznamovací způsob 

I        We 

You You 

He They 

She  

It  

 

2. Doplňte správný tvar slovesa „To Be“ – zápor 

I        We 

You You 

He They 

She  

It  

 

3. Doplňte správný tvar slovesa „To Be“ - otázka 

         I        ?               we        ? 

       you     ?       you        ? 

        he      ?       they       ? 

       she     ?  

        it       ?  

 

4. Doplňte správný tvar slovesa „To Have Got“ – oznamovací způsob 

I        We 

You You 

He They 

She  

It  

 

5. Doplňte správný tvar slovesa „To Have Got“ – otázka 

         I        ?               we         ? 

       you     ?       you         ? 

        he      ?       they        ? 

       she     ?  

        it       ?  

 

6. Doplňte správný tvar slovesa „To Have Got“ – zápor 

 I        We 

You You 

He They 

She  

It  
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3.  PODSTATNÁ JMÉNA - rod 

3.  PODSTATNÁ JMÉNA - rod 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Rod podstatných jmen (GENDER OF NOUNS) 

 

HE - muţský rod (man, father, …) 

SHE - ţenský rod (mother, girl, …) 

IT - věci, zvířata (car, water, cat, dog, …) 

 

PODSTATNÁ JMÉNA muţského i ţenského rodu: 

 

author - autor, autorka 

cook - kuchař, kuchařka 

doctor - lékař, lékařka 

student - student, studentka 

teacher - učitel, učitelka 

stranger - cizinec, cizinka 

 

RŮZNÁ PODSTATNÁ JMÉNA: 

 

man - woman 

father - mother 

husband - wife 

boy – girl 

brother - sister 

son - daughter 

nephew - niece 

 

PODSTATNÁ JMÉNA ODVOZENÁ OD STEJNÉHO ZÁKLADU ( - ESS): 

 

prince - princess  

actor - actress 

host - hostess  

waiter - waitress 

duke - duchess 

count - countess 

emperor - empress 
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3.  PODSTATNÁ JMÉNA - rod 

Cvičení:  

 

Napište příslušné podstatné jméno opačného rodu (tam kde existuje) 

 

Muţský rod Ţenský rod 

Brother  

 Doctor 

 Girl 

Father  

 Waitress 

 Niece 

Teacher  

Son  

 Author 

Brother  

 Teacher 

Man  

Cook  

 Wife 

Count  

 Daughter 

 Duchess 

Host  

Student  

 Stranger 

 Sister 

Nephew  

Prince  

Waiter  

 Actress 
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4.  PODSTATNÁ JMÉNA - členy 

4.  PODSTATNÁ JMÉNA - členy 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Určitý a neurčitý člen 

 (DEFINITE ARTICLE, INDEFINITE ARTICLE) 

 

URČITÝ ČLEN  

 Stojí před podstatnými jmény, které uţ známe, o kterých uţ byla řeč. 

 Stejný tvar "THE" pro jednotné i mnoţné číslo počitatelných i nepočitatelných 

podst. jmen. 
 

VÝSLOVNOST: THE (ðә) - před vyslovovanou souhláskou  

 THE (ði) - před vyslovovanou samohláskou  

 THE (ði:) - při důrazné výslovnosti 

POUŢITÍ URČITÉHO ČLENU 

1. Před podstatným jménem, o kterém uţ byla zmínka (při druhé a další zmínce o 

osobě nebo věci ve smyslu českého „ten“). 

2. Před podstatným jménem označujícím věc nebo osobu – nedílnou součást toho, co 

jiţ bylo zmíněno. 

3. Ve vztahu k něčemu, co je hovořícímu i posluchači známé z kontextu nebo ze 

situace (danou věc nebo osobu máme přímo před sebou, nebo usuzujeme, ţe 

posluchač ze situace jednoznačně vyvodí, o čem mluvíme). 

4. Vyjádření generického členu - označuje celou třídu jedinců. 

5. Před označením jedinečné bytosti nebo věci - názvy jednotlivin (v obecné rovině i 

v daném kontextu). 

6. Jsou-li podstatná jména ve větě určena vzájemným odkazem. 

7. Ve třetím stupni (superlativu) přídavných jmen. 

8. Před řadovými číslovkami. 

9. Před názvy světových stran. 

10. Před názvy částí těla, jeho funkcí a vlastností. 

11. U názvů určitého (konkrétního) denního jídla, dne, měsíce, ročního období. 

12. U abstrakt a látkových podstatných jmen v uţším, konkrétním významu. 

13. Po výrazech ALL, BOTH, HALF, JUST, QUITE, DOUBLE, QUARTER. 

14. Před názvy zemí v mnoţném čísle a před sloţenými názvy zemí, které obsahují 

obecné podstatné jméno REPUBLIC, KINGDOM, STATE apod. 

15. Před názvy oceánů, moří, řek, úţin, kanálů a vodopádů. 

16. V názvech politických stran, společenských organizací a institucí. 

17. V celé řadě ustálených slovních spojení … 
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4.  PODSTATNÁ JMÉNA - členy 

NEURČITÝ ČLEN (INDEFINITE ARTICLE) 

 

1. Má tvar ”A” před vyslovovanou souhláskou a tvar ”AN” před vyslovovanou 

samohláskou. 

2. Pouţívá se pouze před počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle a jeho 

význam je NĚJAKÝ, JEDEN, JAKÝSI. Z toho vyplývá, ţe pro podstatná jména v 

mnoţném čísle se neurčitý člen nepouţívá. 

3. Před podstatným jménem v mnoţném čísle a před nepočitatelným jménem 

můţeme neurčitý člen nahradit zájmenem SOME. 

4. Signalizuje bytost nebo věc, o které se ještě nehovořilo. 

5. Často se vyskytuje ve vazbě THERE IS/ARE, mluvíme-li o výskytu jedné věci. 

6. Ve významu ”KTERÝKOLIV” před podstatným jménem jako představitelem 

druhu, třídy, skupiny. 

7. Neurčitý člen pouţíváme v některých vazbách po FOR, AS, LIKE. 

8. Neurčitý člen pouţíváme v ustálených slovních spojeních. 

 

 

 

Cvičení:  

 

3) Doplňte člen neurčitý 

 

It's not .......... car, it is .......... van. 

It's not .......... orange, it is .......... lemon. 

It's not .......... newspaper, it is .......... magazine. 

It's not .......... meat, it is .......... fish. 

It's not .......... photograph, it is .......... painting. 

It's not .......... butter, it is .......... cheese. 

It's not .......... red, it is .......... pink. 

It's not .......... green paint, it is .......... black paint. 

He is not .......... Englishman, he is .......... American. 

 

 

4) Doplňte člen neurčitý 

 

It is .......... letter. 

It is .......... pen. 

It is .......... egg. 

It is .......... textbook. 

It is .......... orange. 

It is .......... apple. 

It is .......... newspaper. 

It is .......... bread. 

It is .......... sand. 

It is .......... ink. 
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4.  PODSTATNÁ JMÉNA - členy 

5) Doplňte neurčitý 

 

There is .......... jar of .......... jam. 

There is .......... apricot. 

There is .......... bread. 

There is .......... peach. 

There is .......... rice 
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5.  ČÍSLOVKY 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Základní číslovky (CARDINAL NUMBERS) 

 
 

ONE [wan] ELEVEN [i‟levn] 

TWO [tu:] TWELVE [twelv] 

THREE [Өri:] THIRTEEN [Өə:‟ti:n] 

FOUR [fo:] FOURTEEN [fo:‟ti:n] 

FIVE [faiv] FIFTEEN [fif‟ti:n] 

SIX [siks] SIXTEEN [siks‟ti:n] 

SEVEN [sevn] SEVENTEEN [sevn‟ti:n] 

EIGHT [eit] EIGHTEEN [ei‟ti:n] 

NINE [nain] NINETEEN [nain‟ti:n] 

TEN [ten] TWENTY [twenti] 

 

TWENTY-ONE 

 

FIFTY 

 

NINETY 

TWENTY-TWO SIXTY HUNDRED, A HUNDRED, ONE HUNDRED 

THIRTY SEVENTY TWO HUNDRED 

FORTY EIGHTY  

 

Pravidla 
1. Jednotky a desítky píšeme přes spojovník: twenty-seven, eighty-two .... 

2. Stovky a desítky píšeme odděleně, k vyšším řádům (HUNDRED, 

THOUSAND, MILLION, ap.) se čísla 1 aţ 99 připojují spojkou AND: 

374 - three hundred and seventy-four 

111 - one hundred and eleven 

5,003 - five thousand and three 

3. Tisíce a stovky píšeme odděleně, bez spojky: 

1,000 - one thousand, a thousand 

2,521 - two thousand five hundred and twenty-one 

3,215 - three thousand two hundred and fifteen 

Kaţdé tři řády zprava jsou vţdy odděleny čárkou (1,000; 1,000,000). 

V desetinných číslech se pouţívá desetinná tečka. 

4. Slova HUNDRED, THOUSAND, MILLION, DOZEN v základních 

číslovkách jsou v jednotném čísle. 
five hundred pencils (pět set) 

two thousand women (dva tisíce) 

 

 

5. Nulu můţeme vyjádřit jako: 

 

0 = NOUGHT [no:t] v číslech (matematika, fyzika, výp. technika ap.) 

0 = ZERO [„ziərəu] 0 na měřidlech nebo v rovnicích 
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0 = „O“ [əu] při čtení posloupnosti číslic (telefonní čísla, identifikační čísla, letopočty 

ap.) 

0 = NIL [nil] ve sportovních výsledcích 

0 = LOVE [lav] v tenise 

 

 

Cvičení:  

 

6) Napiš příslušnou číslovku 

 

13  

5  

47  

125  

37  

20  

68  

237  

2,113  

55  

7  

18  

155  

1,238  

27  

678  

3  

531  

98  

4  

632  

53  

101  

71  

 

 

 

7) Počítejte od 1-100 a zpět 
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6.  ČÍSLOVKY ŘADOVÉ  

6.  ČÍSLOVKY ŘADOVÉ 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: Řadové číslovky (ORDINAL NUMBERS) 

 

1. THE FIRST 1
st
 11. THE ELEVENTH 11

th
 

2. THE SECOND 2
nd

 ......... 

3. THE THIRD 3
rd

 20. THE TWENTIETH 20
th

 

4. THE FOURTH 4
th

 30. THE THIRTIETH 30
th

 

5. THE FIFTH 5
th

 40. THE FORTIETH 40
th

 

6. THE SIXTH 6
th

 60. THE SIXTIETH  60
th

 

7. THE SEVENTH 7
th

 70. THE SEVENTIETH 70
th

 

8. THE EIGHTH 8
th

 

9. THE NINTH 9
th

 

10.THE TENTH 10
th

 

 

Pravidla 

1. Řadové číslovky psané číslicí se nepíší s tečkou ale s posledními dvěma písmeny 

číslovky. 

 

2. Koncové -Y se před koncovkou mění na -IE ( twenty - the twentieth) 

 

3. Znak číselného pořadí se ve sloţených číslovkách vyjadřuje vţdy aţ v poslední 

číslici: 

 

23. - the twenty-third 

147. - the one hundred and forty-seventh 

2008. - the two thousand and eight 

 

4. Kdyţ je ve slovním spojení ukazovací, přivlastňovací nebo neurčité zájmeno, 

vynechává se určitý člen. 

 

- the first car - první auto 

- this first car - tohle první auto 

- my first car - moje první auto 

- no first car - ţádné první auto 

 

5. Kapitoly v knize, svazky literárních děl apod. se označují řadovou číslovkou 

tehdy, kdyţ je číslovka před názvem: 

- 1st Chapter - Chapter One - Chapter I 

 



 

 16 ANGLICKÝ JAZYK 

6.  ČÍSLOVKY ŘADOVÉ  

6. Pořadí panovníků se označují římskými číslicemi, čteme je však jako řadové 

číslovky: 

- Elizabeth II - ”Elizabeth the second” 

- Henry VIII - ”Henry the eighth” 

 

 

 

Cvičení:  

 

8) Napište příslušnou řadovou číslovku 

 

5.  

47.  

68.  

125.  

32.  

13.  

7.  

95.  

148.  

36.  

75.  

12.  

2.  

45.  

237.  

10.  

88.  

35.  

14.  

23.  

45.  

62.  

1.  

24.  

63.  

31.  

58.  

59.  

 

 



 

 17 ANGLICKÝ JAZYK  

7.  ČÍSLOVKY - DATUM 

7.  ČÍSLOVKY - DATUM 
 

 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Datum 

 

 

DATUM, LETOPOČET, DESETILETÍ 

 

20th (of) JULY, 1973 - the twentieth of July, nineteen seventy-three 

 

MAY 5th, 1974 - May the fifth, nineteen seventy-four 

 

Určitý člen před řadovou číslovkou a předloţku OF před názvem měsíce nepíšeme, ale 

vţdycky je musíme říct. Názvy měsíců píšeme vţdy s velkým písmenem. 

 

January - leden  July - červenec 

February - únor  August - srpen 

March - březen  September - září 

April - duben   October - říjen 

May - květen   November - listopad 

June - červen   December - prosinec 

 

Otázka na datum: What is the date today? 

 

Předloţka ”ON” s úplným datem: 

I was born on March 16th, 1975. 

It happened on July 14th, 1994. 

They will come on 1st October, 2010. 

 

VYJÁDŘENÍ LETOPOČTU 

Vyjádření letopočtu: V hovořeném projevu čteme letopočet jako dvě dvojčíslí. 

(před naším letopočtem B.C. (before Christ), náš letopočet A.D. (Anno Domini)). 

1056 - ten fifty-six 

1997 - nineteen ninety-seven 

1705 - seventeen hundred and five nebo seventeen oh five 

563 - five (hundred and) sixty-three 

 

- 21. století převaţuje čtení letopočtů v podobě celých číslovek (spojka and): 

 

2002 - two thousand and two 

2025 - two thousand and twenty-five 
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7.  ČÍSLOVKY - DATUM 

VYJADŘOVÁNÍ DESETILETÍ 

Před označením desetiletí stojí určitý člen. Pro upřesnění desetiletí a století pouţíváme 

EARLY, MID a LATE. 

 

the 60s (čteme the sixties) – 60. léta 

the 1960s (čteme the nineteen sixties) – 60. léta 20. století 

the 1900s (čteme the nineteen hundreds) – 20. století 

the twenties – dvacátá léta 

in the 1850s – v 50. letech 19. století 

in the 1970s – v 70. letech 20. století 

in the early 60s – na počátku 60. let 

in the mid 1940s – v polovině 40. let 20. století 

in the late 19th century – koncem 19. století 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

9) Napište příslušný měsíc 

 

Březen  

 July 

 September 

Květen  

Leden  

 August 

Prosinec  

 May 

Červen  

Září  

 June 

 November 

Únor  

 October 

Duben  

Červenec  

 

 

 

10) Napište datum slovy  

 

13. září 1965 

20. březen 2005 

5. květen 1832 

6. prosinec 1766 
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7.  ČÍSLOVKY - DATUM 

27. leden 1987 

17. duben 1875 

8. listopad 2008 

24. únor 1997 

11. květen 2011 

22. červen 1999 

5. srpen 2006 

28. říjen 1993 
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8.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

8.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA  
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Stupňování přídavných jmen (COMPARISON OF ADJECTIVES) 

 

a) pravidelně 

b) nepravidelně. 

 
1. PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ 

- jednoslabičná přídavná jména a dvouslabičná zakončená na psanou nebo vyslovovanou 

samohlásku, dvojhlásku -OW, na -ER, -SOME, -LE, nebo přídavná jména s přízvukem 

na koncové slabice. 

 
Ve druhém stupni se k přídavnému jménu připojí koncovka -ER. 
Ve třetím stupni je před přídavným jménem určitý člen THE a přidáváme koncovku -EST 

[ist]. 

 
small   nice           clever            yellow            handsome 
smaller  nicer         cleverer         yellower         handsomer 
the smallest  the nicest  the cleverest  the yellowest  the handsomest 
 
PRAVOPISNÉ ZMĚNY: 

a)  němé, nevyslovované -E, slova končící na -EE. 

nice - nicer - the nicest 

fine - finer - the finest 

free – freer – the freest 

 

b)  končící na -Y, před kterým je souhláska,  -Y se změní na -I: 

happy - happier - the happiest ale: shy - shyer - the shyest 

lazy - lazier - the laziest 

easy - easier - the easiest 

 

c)  zabezpečení stejné výslovnosti: 

hot - hotter - the hottest ale: black – blacker – the blackest 

big - bigger - the biggest sweet – sweeter – the sweetest 

red - redder - the reddest fair – fairer – the fairest 

 

 

PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ OPISEM - dvouslabičná a dlouhá přídavná jména. 

2. stupeň: MORE + přídavné jméno v 1. stupni 

3. stupeň: THE MOST + přídavné jméno v 1. Stupni 

 

common  more common  the most common 

interesting  more interesting  the most interesting 
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8.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

beautiful  more beautiful  the most beautiful 

lovely   more lovely   the most lovely 

expensive  more expensive  the most expensive 

 

 

2. NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ 

 
good - better - the best  (dobrý - lepší - nejlepší) 
bad - worse - the worst  (špatný - horší - nejhorší) 
ill - worse - the worst  (nemocný) 
little - less - the least   (malý - menší - nejmenší, málo-méně - nejméně) 
much - more - the most  (hodně - víc - nejvíc) 
many - more - the most  (hodně - víc - nejvíc) 
late - later - the latest   (pozdní - pozdější - zatím poslední, nejnovější) 
late - latter - the last   (pozdní - posledně jmenovaný – poslední 

far - farther - the farthest  (vzdálený, daleký - pro vzdálenost) 

far - further - the furthest  (pro pořadí) 

near - nearer - the nearest  (blízký - bliţší - nejbliţší - pro vzdálenost) 

near - nearer - the next 

old - older - the oldest  (starý - starší - nejstarší) 

old - elder - the eldest  (starý - starší - nejstarší v rodině) 
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8.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

Cvičení:  

 

11) Doplňte 1., 2 . a 3. stupeň přídavných jmen 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

big   

 hotter  

  the laziest 

common   

 nicer  

  the reddest 

beautiful   

 

 

12) Doplňte 1., 2 . a 3. stupeň přídavných jmen 

 

 more  

  the farthest 

late   

 better  

  the most 

near   

 less  

  the worst 

 

 

13) Napište 15 vět (příkladů) na 2. a 3. stupeň přídavných jmen 
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9.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - STUPŇOVÁNÍ 

9.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - stupňování 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Přídavná jména (ADJECTIVES – COMPARISON) 

 

ROVNOST, NEROVNOST – 1. STUPEŇ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA 
 

Kladná věta:  

AS...... AS           tak ...... jako (stejně) 

AS MUCH ...... AS   tolik ....... jako (stejně) nepočitatelná 

AS MANY ....... AS   tolik .......jako (stejně) počitatelná 

 

I am as old as Peter is. 

We are as young as you are. 

She has as many pencils as Mary has. 

They have as much sugar as we have. 

Ted has as much time as they have. 

 

Záporná věta: NOT SO (AS) ....... AS  ne tak ..... jako 
NOT SO MUCH ........... AS   ne tolik ....... jako (pro nepočitatelná) 

NOT SO MANY ............ AS   ne tolik ....... jako (pro počitatelná) 

 

I am not so (as) old as Mary is. 

We are not so (as) clever as you are. 

He has not so many books as Peter has. 

He has not so much money as we have. 

The film is not so (as) interesting as the book was. 

 

VÍCE, MÉNĚ – 2. STUPEŇ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA 
 

srovnávání - spojka THAN (neţ, jako). 
I am older than she is. 
She is younger than I am. 
My book is more interesting than your one is. 
I have more books than he has. 
He has less time than we have. 
They have more money than their son has. 

 

NEJ … - SUPERLATIV – 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÉHO JMÉNA 

vazba s předloţkou OF: 
 

This book is the most interesting one of all my books. 

I am the cleverest member of our family. 

Monica is the prettiest one of the girls in our town. 

John is the best boy of all. 
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9.  PŘÍDAVNÁ JMÉNA - STUPŇOVÁNÍ 

Cvičení:  

 

14) Přeložte věty 

 

Můj bratr je starší neţ moje sestra. 

Ta hnědá kniha je těţší neţ ta modrá. 

Ta nová kniha je zajímavější neţ ta stará. 

Tento obchod má nejniţší ceny ve městě. 

Je nejmladší z těch sester. 

Tvůj pokoj není tak malý jako můj. 

Nejsem tak bohatý jako ona. 

Josef je nejvyšší z chlapců. 

Petr je stejně vysoký jako Karel. 

Toto je nejdůleţitější kapitola v té knize. 

Jsou tak unavení jako oni? 

Karel je menší neţ Anna. 

Tvůj úkol je těţší neţ můj. 

Tamta otázka je nejtěţší z celé písemky. 

Je tvé město tak krásné jako Kladno? 

Jeho auto je novější neţ moje 

Ona je mladší neţ on. 

Tento román je o trochu kratší neţ tamten. 

Nebuď tak líný jako on. 

Je tamta učebnice levnější neţ tato? 

Ona je stejně stará jako vy. 
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10.  SLOVESA - TO BE 

10.  SLOVESA - TO BE 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: Pomocné sloveso TO BE (AUXILIARY VERB „TO BE“) 

 
OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

I am (I„m)  já jsem 

you are (you„re)  ty jsi 

he is (he„s) on je 

she is (she„s)  ona je 

it is (it„s)  ono je 

we are (we„re)  my jsme 

you are (you„re)  vy jste 

they are (they„re)  oni jsou 

 

ZÁPOR 
Tvoří se přidáním záporky ”NOT” za tvar slovesa ”TO BE”. Ve zkráceném tvaru sloveso 

a NOT splývají. 1. osoba jednotného čísla nemá zkrácený tvar záporu (AMN„T), pouţívá 

se AREN„T. 

 
I am not (I„m not, I aren„t) já nejsem 

you are not (you aren„t) ty nejsi 

he is not (he isn„t) on není 

she is not (she isn„t) ona není 

it is not (it isn„t) ono není 

we are not (we aren„t) my nejsme 

you are not (you aren„t) vy nejste 

they are not (they aren„t) oni nejsou 

 

OTÁZKA 
Obrácený slovosled  podmět a sloveso ”TO BE”. 

 

Kladná otázka Záporná otázka 

am I? am I not? aren„t I? 

are you? are you not? aren„t you? 

is he? is he not? isn„t he? 

is she? is she not? isn„t she? 

is it? is it not? isn„t it? 

are we? are we not? aren„t we? 

are you? are you not? aren„t you? 

are they? are they not? aren„t they? 
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10.  SLOVESA - TO BE 

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ 

Are you a student? Yes, I am.  No, I aren„t. 

Is Peter a pupil? Yes, he is. No, he isn„t. 
Are your friends young? Yes, we are.  No, we aren„t 

 

 

 

Cvičení:  

 

15) Časujte sloveso „To Be“ 

 

I We 

You You 

He They 

She  

It  

 

16) Doplňte správný tvar slovesa „To Be“ 

 

............... Peter a waiter? 

You ............... a clever student. 

Excuse me, but ............... you not Jenifer Lopez? 

She ............... back at home. 

............... you also a singer? Oh no, I ............... a writer. 

His family ............... on holiday. 

We ............... in the South of Austria. 

That ............... right, I ............... sad. 

Mr and Mrs Novak ............... still at work. 

It ............... Thursday and Paul ............... at school. 

I ............... Mary's friend. 

............... we all here? 

It ............... still there. 

I ............... good at skiing. 

 

17) Tvořte otázky 

It is a new house.  

They are impatient.  

Father is a worker. 

David is in Prague. 

Tulips are very cheap.  

I am very polite.  

Monica is Spanish.  

 

We are on holiday. 
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11.  SLOVESA - TO HAVE 

11.  SLOVESA - TO HAVE 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: Pomocné sloveso TO HAVE, TO HAVE GOT (AUXILIARY 

VERB TO HAVE GOT) 

 

-    pomocné sloveso, které znamená ”MÍT, VLASTNIT” 

-    spojením s dalšími slovy vytváří významová slovesa (snídat, odpočívat, …) 

-    pouţívá se pro vyjádření slovesných časů.  

 
OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 
I have (I„ve)    I have got (I„ve got) 

you have (you„ve)   you have got (you„ve got) 

he has (he„s)    he has got (he„s got) 

she has (she„s)   she has got (she„s got) 

it has (it„s)    it has got (it„s got) 

we have (we„ve)   we have got (we„ve got) 

you have (you„ve)   you have got (you„ve got) 

they have (they„ve)   they have got (they„ve got) 

 
ZÁPOR A OTÁZKA 

- tvoří se přidáním záporky ”NOT”  

- pouţívají se zkrácené tvary  

- otázku pomocného slovesa ”TO HAVE” tvoříme obrácením slovosledu mezi 

podmětem a tvarem slovesa 

- Kdyţ pouţíváme formu ”TO HAVE GOT”, zůstává GOT vţdy za podmětem.  

 

I have not (I haven„t) 

 

I haven‟t got 

 

have I? 

 

have I got? 

you have not (you haven„t) you haven‟t got have you? have you got? 

He has not (he hasn‟t) he hasn‟t got has he? has he got? 

she has not (she hasn„t) she hasn„t got has she? has she got? 

it has not (it hasn„t) it hasn„t got has it? has it got? 

we have not (we haven„t) we haven‟t got have we? have we got? 

you have not (you haven„t) you haven‟t got have you? have you got? 

they have not (they 

haven„t) 

they haven‟t got have they? have they got? 

 
V krátké odpovědi pouţíváme tvary: Yes, she has. No, she hasn„t. (bez GOT!) 

 

I have (got) four sisters.  

I have not (haven„t) four sisters. 

He has (got) a nice car. 

He has not (hasn„t) a nice car. 
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She„s (got) many classmates. 

She hasn„t many classmates. 

We„ve (got) a small car. 

We have not (haven„t) a large house. 

Have you two brothers? Yes, I have. No, I haven„t. 

Has he got a nice house? Yes, he has. No, he hasn„t. 

Hasn„t Peter any free time? Yes, she has. No, she hasn„t. 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

18) Časujte sloveso „To Have (Got)“ 

 

I We 

You You 

He They 

She  

It  

  

19) Doplňte správný tvar slovesa „To Have (Got)“v záporu 

 

I We 

You You 

He They 

She  

It  

  

 

 

20) Doplňte správný tvar slovesa „To Have (Got)“ve zkráceném tvaru 

 

You ............... a lot of new pencils.  

They ............... two children.  

She ............... new shoes.  

I ............... no time for they now.  

We ............... polite teachers.  

He ............... a large house.  

Mary ............... a lot of friends. 

Peter ............... a flat on the second floor. 

I ............... blue eyes. 
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11.  SLOVESA - TO HAVE 

21) Tvořte otázky 

        

I have got a car. 

 

You have got the law on your side. 

He has got a black T-shirt. 

We have got new watches. 

Michaela has got a good fig. 

They have got a house. 

The pupil has got a new toy. 
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12.  SLOVESA MODÁLNÍ 

12.  SLOVESA MODÁLNÍ 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: Modální slovesa 

 

MODÁLNÍ SLOVESA S PŘÍTOMNÝM NEURČITKEM 
Způsobová slovesa CAN (moct, umět, ovládat, být schopen), MUST (muset) a 

MAY (smět, mít dovoleno) jsou po významové stránce neúplná. Vyskytují se většinou 

společně s neurčitkem významového slovesa. 
 

CAN, MUST, MAY mají několik společných vlastností: 

1. Nemají neurčitek (neexistuje to can, to must). 

2. Pro všechny osoby mají stejný tvar (I can, we can). 

3. Následuje po nich významové sloveso v neurčitku bez ”TO” (I can swim.). 

4. Tázací větu tvoříme obrácením slovosledu mezi podmětem a tvarem modálního 

slovesa (Can you drive? Must you wash now?).  

5. Zápor tvoříme přidáním NOT bez pomocných slov (I cannot read, I may not drink.). 

6. Nemají průběhové časy (-ing). 

 

SLOVESO CAN 
Pouţíváme ve významu „umím, dovedu, mohu, ovládám, jsem schopen”. 

 
Oznamovací způsob Otázka Zápor 

I can can I? I cannot 

you can can you? you cannnot 

he, she, it can can he, she, it? he, she, it cannot 

we can can we? we cannot 

you can can you? you cannot 

they can can they? they cannot 

 

Záporný tvar můţeme pouţívat i ve zkrácené podobě CAN„T. 

 

I can go shopping this morning.  

Mary can read French books.  

 

He can play football very well.  

Peter cannot drive. 

Can you go? Yes, I can. No, I can‟t. 

Can I have a break? 

Can they drive a car? 
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SLOVESO MUST 

Vyjadřuje rozkaz, zákaz, nevyhnutnou povinnost z hlediska podmětu. Zápor se tvoří 

nepravidelně. Sloveso překládáme jako ”musím”. (HAVE TO) 
 
Oznamovací způsob Otázka Zápor 

I must must I? I need not 

you must must you? you need not 

he, she, it must must he, she, it? he, she, it need not 

we must must we? we need not 

you must must you? you need not 

they must must they? they need not 

 

V záporu pouţíváme i zkrácený tvar NEEDN‟T. 

I must learn French. 

He needn‟t learn French. 

Must Peter and Mary learn French? Yes, they must. No, they needn‟t. 

 

SLOVESO MAY 

Pouţívá se pro vyjádření dovolení něco udělat, ve zdvořilých ţádostech o dovolení něco 

udělat. Zápor se tvoří ve dvou podobách: 

 

Překládáme jako ”smím”. 

 

Oznamovací způsob Otázka Zápor 

I may may I? I may not (must not) 

you may may you? you may not 

he, she, it may may he, she, it? he, she, it may not 

we may may we? we may not 

you may may you? you may not 

they may may they? they may not 
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Cvičení:  

 

22) Přeložte následující věty 

 

Můţeš tady na něj počkat. 

Můţeš pouţít slovník, jestliţe nerozumíš této otázce. 

Můţeš kouřit na balkóně, ale ne v domě. 

Můţete mluvit po písemce, ale ne teď. 

Mohu odejít? 

Mohu se vás zeptat, kolik to stojí? 

Mohu vás na moment přerušit? 

Můţeme dnes jít domů trochu dřív? 

Musíme se učit, jestli chceme mluvit anglicky. 

Ona musí být kaţdý den v práci před sedmou. 

Musíš být k lidem slušnější. 

Musím s ním mluvit o něčem důleţitém. 

Mohu si od vás zatelefonovat? 

Monika umí dobře vařit. Peter umí číst. 

Moje máma umí mluvit polsky. 

Můţete jít s námi, jestli chceš. 

Z tohoto okna můţeš vidět velkou zahradu. 

Mohu přeloţit ten text, ale nerozumím mu.  

Petr dnes odpočívá, nebo můţe jít s námi? 

Můţeš nám pomoci? 

Mohou přijít dnes? 

Myslíš, ţe Karel umí dobře tančit? 
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13.  SLOVESA - ČASOVÁNÍ - PŘÍTOMNÝ ČAS 

13.  SLOVESA - ČASOVÁNÍ - PŘÍTOMNÝ ČAS 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS (PRESENT SIMPLE TENSE) 

 

Pouţívá se pro: 

 

1. vyjádření děje, který se pravidelně v přítomnosti opakuje (NEVER, SELDOM, 

SOMETIMES, OFTEN, USUALLY, ALWAYS), nebo určení času jako například: 

- every morning, afternoon, evening, day, night, 

- every week, month, year 

- every Monday, every January, every summer 

- in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, at noon 

- at six o´clock, .... 

 

2. vyjádření všeobecně platné skutečnosti, trvalého stavu nebo postoje: 

Jablka rostou na stromě. 

Josef bydlí v Praze. 

Karel má rád matematiku. 

 

3. vyjádření děje, kterým označujeme charakteristickou vlastnost nebo dovednost 

podmětu: 

Hovoříme plynně francouzsky. We speaks French fluently. 

 

4. u sloves: 

- smyslového vnímání - SEE, HEAR, SMELL, TASTE, FEEL 

- duševních pochodů - KNOW, UNDERSTAND, THINK, FORGET NOTICE, 

REMEMBER, MEAN, SUPPOSE, REALIZE, ADMIT, SEEM, HOPE, BELIEVE, 

- citových vztahů - CARE, WISH, WANT, LIKE, LOVE, FORGIVE, HATE, 

PREFER 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 
Prostý přítomný čas významových sloves se rovná neurčitku slovesa, ale bez částice 

”TO”. Rozdíl je ve 3. osobě jednotného čísla, která má koncovku -S nebo -ES.  Pro tuto 

koncovku platí stejná pravidla jako pro mnoţné číslo podstatných jmen: 

 

 
 

 

 

 

 

 

to cut he cuts  [-s] 

to watch he watches [-iz] 

to play he plays [-z] 

to study he studies [-iz] 

to make he makes [-s] 
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Výjimky:  

to do he does [daz] 

to go he goes [gcuz] 
to say he says [sez] 

 

ZÁPOR 
Zápor prostého přítomného času významových sloves tvoříme pomocným slovesem DO 
(pro 3. osobu jednotného čísla DOES) a záporkou NOT (DON‟T, DOESN‟T). 
Významové sloveso má ve všech osobách tvar neurčitku. 

 
You do not (don‟t) go there every evening.  

He does not (doesn‟t) go there every evening.  

We do not (don‟t) go there every evening. 

 

OTÁZKA 
Tázací věta prostého přítomného času významových sloves se tvoří pomocným slovesem 

DO, které se klade před podmět oznamovací věty. Ve 3. osobě jednotného čísla má tvar 

DOES. Významové sloveso je vţdy - ve všech osobách v neurčitku, tedy ani 3. osoba 

jednotného čísla nemá u významového slovesa koncovku -S, -ES. 

 
Do I write every day?  

 

Does he read every day?  

 

Kdyţ je v otázce také tázací zájmeno, stojí na začátku věty: 
 

WHAT do you usually watch? 

WHY do you go there every day? 

WHERE do you sleep at night? 

 

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ 

V krátké odpovědi pouţíváme pomocné sloveso DO, DOES a osobní zájmeno 
odpovídající podmětu otázky. Kladná krátká odpověď je vţdy v plném tvaru, záporná 
vţdy ve zkráceném tvaru. 

 
Yes, I do.  No, I don‟t. 

Yes, he does. No, he doesn‟t. 

Yes, they do. No, they don‟t. 
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Cvičení:  

 

23) Doplňte správný tvar slovesa v závorce 

 

Babies (to like) sweets. 

You (to study) Spanish at school. 

Every evening I (to go to bed) at 22 o'clock. 

We (to listen to) radio every evening. 

You (to play) the piano. 

They (to eat) toasts-eggs for breakfast. 

 

24) Přeložte 

 

Ona pracuje v obchodě v Paříţi. 

Oni mluví francouzsky a anglicky. 

Mam rád víno. 

Jsou spokojení. 

Můj bratr chodí do školky. 

On učí v Londýně češtinu. 

Bydlíme v Českých Budějovicích. 

Karel jezdí do práce autobusem. 

Ona sleduje kaţdý večer televizi. 

Oni si myslí, ţe mluvíš německy. 

On má bratra a sestru. 

Susan hraje na klavír. 

 

25) Opravte chyby 

 

Mary don't like tea and sugar. 

I starts my lessons at three p.m. every afternoon. 

Does you get up very late? 

Where goes your father? 

We are watching TV every afternoon. 

Our factory doesn't produces world famous cars. 

Why they not travel to work by bus ? 

Does his mother cook very well ? Yes, his mother does. 

Do they often go swimming? Yes, they go. 
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14.  SLOVESA - ČASOVÁNÍ - PRŮBĚHOVÝ ČAS  
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS (PRESENT CONTINUOUS 

TENSE) 
 

Přítomný průběhový čas vyjadřuje děj, který se odehrává právě tehdy, kdy o něm 

mluvíme. Pro zdůraznění přítomného průběhového času pouţíváme příslovce: 

 

NOW – teď 

JUST NOW – právě teď 

 
STRUKTURA PŘÍTOMNÉHO PRŮBĚHOVÉHO ČASU: 

 

PODMĚT + SLOVESO TO BE V PŘÍTOMNÉM ČASE + PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ 

ČINNÉ VÝZNAMOVÉHO SLOVESA 
 

PODMĚT + SLOVESO TO BE V PŘÍTOMNÉM ČASE + HOLÝ NEURČITEK 

VÝZNAMOVÉHO SLOVESA + ING 

 

I am driving (I„m driving) 

you are driving (you„re driving) 

he is driving (he„s driving) 

we are driving (we„re driving) 

you are driving (you„re driving) 

they are driving (they„re driving) 

 

Otázka a zápor přítomného průběhového času: 

 

I am not going to school.  I„m not going to school. 

He is not reading a letter.  He isn„t reading a book. 

We are not writing homework.  We aren„t writing homework. 

  

Am I going shopping? Yes, I am. No, I aren„t. 

Is he reading a novel? Yes, he is. No, he isn„t. 

Are we writing a letter? Yes, we are. No, we aren„t. 

 

 

SLOVESA, KTERÁ SE NEPOUŢÍVAJÍ V PRŮBĚHOVÝCH TVARECH 

 

Slovesa pasivního vnímání: SEE, HEAR, SMELL, TASTE, NOTICE, RECOGNIZE 

 

Slovesa pasivních duševních pochodů: THINK, KNOW, BELIEVE, REMEMBER, 

FORGET, UNDERSTAND, ADMIT, ASSUME), MEAN, SUPPOSE, DOUBT, 

REALIZE, AGREE, GUESS, MIND, CONFUSE, IMAGINE, FEEL, 
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Slovesa s významem chtění: WANT, NEED, WISH, INTEND 

 

Slovesa s významem citové preference: LIKE, LOVE, HATE, PREFER, CARE FOR, 

ADMIRE 

 

Slovesa s významem překvapení: SURPRISE, ASTONISH, SHOCK, IMPRESS 

 

Slovesa s významem "zdát se": SEEM, APPEAR, RESEMBLE 

 

 

Cvičení: 

  

26) Přeložte použitím průběhového času 

 

Čteš? 

Na co se díváš? 

Co má dnes on na sobě? 

 

To miminko pláče. Má ţízeň? 

Proč se smějí? 

Na co myslíš? 

Hledám své knihy. 

Zima přichází. 

 

Vţdycky studuješ. 

Právě připravuji oběd. Máš hlad? 

Těším se na ten film. 

Koncertují ještě Rolling Stones? 

On tento rok pracuje jako učitel. 

"Kde je Jane?" "Čte knihu ve svém pokoji." 

Ona vţdycky svým rodičům lţe. 

Monica se právě teď učí fyziku. 

Ještě píšeš tu knihu o české historii? 

Šetřím peníze na nový dům. 

Vţdycky jim dávají levné dárky. 

Kdy odjíţdíš z Prahy? 

Jedeš s námi? 

Zítra večer jdeme do divadla. 

Příští týden letíme do Londýna. 

Dnes večer jdu k jeho rodičům. 

V létě jedeme do Afriky. 

Co dělá Richard? Myje se. 

Kde stojíte? 
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15.  SLOVESA - ČASOVÁNÍ - MINULÝ ČAS  
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: MINULÝ PROSTÝ ČAS (PAST SIMPLE TENSE) 

Vyjadřuje v minulosti ukončený nebo jednorázový děj, který se celý skutečnil v 

minulosti bez dopadu na přítomnost. 

 

a) Čas děje je přesně uveden: 

in 1997   in the evening 

in April   in winter 

on Tuesday   at eight o´clock 

at noon   on September 3rd, 1995 

from 1975 to 1986 

 

b) Děj se odehrál v období, které skončilo: 

Yesterday, last year, last century, last weekend, last month 

 

c) Děj se odehrál o nějaký časový interval zpět od současnosti: 

three months ago, four minutes ago, five years ago, some time ago 

 

d) Děj se odehrál před nějakou známou událostí: 

BEFORE summer 

BEFORE WW I 

 

e) V odpovědi na otázku „WHEN?“, v časové větě se spojkou WHEN: 
When did you go there? I went there yesterday. 

When did it happen? It happened on Monday. 

 

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB 

U pravidelných významových sloves se tvoří koncovkou -ED. 

 

PRAVOPISNÉ ZMĚNY: 

a) Jednoduchá koncová souhláska po přízvučné jednopísmenné samohlásce se 

před koncovkou -ED zdvojuje. Stejné pravidlo platí pro koncové –L 

to stop       stopped 

to travel     travelled 

to prefer    preferred 

 

b) „Y“ na konci neurčitku za souhláskou se před koncovkou -ED mění na „I“ 

 

to carry     carried 

to study     studied 
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Výjimky: 

to play      played 

to stay      stayed 

 

c) Koncově němé -E se před koncovkou -ED vynechává 

to live        lived 

to decide   decided 

to hope      hoped 

 

VÝSLOVNOST KONCOVKY -ED: 

1. po T, D vyslovujeme koncovku -ED jako [id] 

2. po znělých souhláskách a samohláskách jako [d] 

3. po neznělých souhláskách a sykavkách jako [t] 

 

OTÁZKA A ZÁPOR 

Otázka prostého minulého času se tvoří ve všech osobách jednotného i mnoţného 

čísla pomocí minulého času pomocného slovesa „DO“ - „DID“, zápor vloţením „DID 

NOT“, „DIDN‟T“ mezi podmět a významové sloveso. V otázce a záporu zůstává 

významové sloveso v neurčitkovém tvaru (bez koncovky -ED). 

 

Oznam:           Otázka:                Zápor: 

 

I lived did I live? I did not (didn‟t) live 

you lived did you live? you did not (didn‟t) live 

he lived did he live? he did not (didn‟t) live 

we lived did we live? we did not (didn‟t) live 

you lived did you live? you did not (didn‟t) live 

they lived did they live? they did not (didn‟t) live 

 

MINULÝ PROSTÝ ČAS POMOCNÝCH SLOVES 

TO BE 

 

I was was I? I was not (wasn‟t) 

you were were you? you were not (weren‟t) 

he was  was he? he was not (wasn‟t) 

we were  were we? we were not (weren‟t) 

you were were you? you were not (weren‟t) 

they were were they? they were not (weren‟t) 

 

TO HAVE (nebo jako významové sloveso) 

I had had I? I had not (hadn‟t) 

you had had you? you had not (hadn‟t) 

he had had he? he had not (hadn‟t) 

we had  had we? we had not (hadn‟t) 

you had had you? you had not (hadn‟t) 

they had had they? they had not (hadn‟t) 
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TO DO 

I did did I do? I did not do (didn‟t) 

you did did you do? you did not do (didn‟t) 

he did did he do? he did not do (didn‟t) 

we did did we do? we did not do (didn‟t) 

you did did you do? you did not do (didn‟t) 

they did did they do? they did not do (didn‟t) 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

27) Čtěte a pozorně vyslovujte koncovky 

 

founded  played  transported  stayed  

fried  covered  cried  posted  

dotted  tried  lifted  checked  

painted  skated  installed  finished  

started  stopped  solved  missed  

walked  carved  watched  listened  

cleaned  situated  used  dropped  

appreciated  united  admired  shaped  

shaved  flowered  lasted  changed  

passed  honoured  aged  forced  

performed  depressed  demonstrated  smoked  

transmitted  moved  ironed  washed 

 

28) Tvořte otázky v minulém prostém času 

 

We remembered you. 

You danced all hour. 

We answered too slowly. 

Ms. Jones liked Monaco. 

She stayed at a good campsite. 

Jane arrived too late. 

He rides every day. 

You always wear black. 

She sleeps badly. 

She dreams every night. 

We drink wine. 
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16.  SLOVESA - MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ 

 
 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

Základní pojmy: MINULÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS (PAST CONTINUOUS TENSE) 

 

Podmět + Sloveso TO BE v Min. čase + PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ ČINNÉ 

VÝZNAMOVÉHO SLOVESA 

 

Podmět + WAS, WERE + HOLÝ NEURČITEK VÝZNAMOVÉHO SLOVESA + 

ING 
 

 

Otázku tvoříme jako u samostatného slovesa „TO BE“ obrácením slovosledu a 

zápor přidáním „NOT“. 

I was driving  was I driving? I wasn‟t driving  

you were driving were you driving? you weren‟t driving 

he was driving was he driving? he wasn‟t driving 

we were driving were we driving? we weren‟t driving 

you were driving were you driving? you weren‟t driving 

they were driving were they driving? they weren‟t driving 

 
PRŮBĚHOVÝ MINULÝ ČAS SE POUŢÍVÁ: 

 

a) Současně probíhající dva paralelní děje v minulosti, které trvaly stejně dlouho 
 

I was reading and they were sleeping. 

She was cooking while he was reading. 

They were looking at Mary when she was playing chess. 

 

 

b) Minulý ukončený děj trval určitou dobu 

 

I was listening to radio for some time. 

 

They were sleeping for six hours. 

Were you writing that letter for an hour? 

I wasn‟t working for three hours on Tuesday. 

 

 

c) Popisovaný děj probíhal v minulosti v přesně určeném okamihu 

 

I was reading at three yesterday. 

They were still chatting here at the midnight. 

My sisters were playing basketball at two yesterday. 
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d) Děj vyjádřený průběhovým minulým časem tvoří rámec pro jiný krátkodobý děj 

vyjádřený prostým minulým časem 
 

I was cooking when he came. 

She came when I was cooking. 

We were driving when it started to snow. 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

29) Utvořte minulý čas průběhový 

 

Play  

Drive  

Say  

Dance  

Dream  

Sleep  

Wait  

Stay  

Eat  

Write  

Chat  

Work  

Look  

Dive  

Travel  

Go  

Run  

Clean  

Sing  

Cry  

Think  

Look  

Study  

Talk  
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17.  SLOVESA  NEPRAVIDELNÁ 
 

Klíčová slova: Nepravidelná slovesa 

 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: NEPRAVIDELNÁ SLOVESA (IRREGULAR VERBS) 

- nejpouţívanější 
 

PRESENT TENSE PAST TENSE PAST PARTICIPLE 

be - být was, were been 

bear - rodit bore born 

beat - tlouci beat beaten 

become - stát se became become 

begin - začít began begun 

bet - vsadit (se) bet bet  

bite - kousat bit bitten 

blow - foukat blew blown 

break - lámat broke broken 

bring - přinést brought brought 

build - stavět built built 

burn - hořet, pálit burnt p2 burnt  

buy - koupit bought bought 

catch - chytit caught caught 

choose - zvolit chose chosen 

come - přijít came come 

cost - stát (o ceně) cost cost 

creep - plazit se crept crept 

cut - řezat, krájet cut cut 

do - konat did done 

draw - táhnout, přitahovat drew drawn 

drink - pít drank drunk 

drive - hnát, řídit drove driven 

eat - jíst ate eaten 

fall - spadnout fell fallen 

feed - krmit fed fed 

feel - cítit felt felt 

fight - bojovat fought fought 

find - najít found found 

fly - létat, letět flew flown 

forbid - zakázat forbade forbidden 

forget - zapomenout forgot forgotten 

forgive - odpustit forgave forgiven 
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freeze - mrznout froze frozen 

get - dostat (se) got got 

give - dát gave given 

go - jít went gone 

grow - růst, pěstovat grew grown 

have - mít had had 

hear - slyšet heard heard 

hide - skrýt (se) hid hid, hidden 

hit - udeřit hit hit 

hold - drţet held held 

hurt - ublíţit, ranit hurt hurt 

keep - drţet (se) kept kept 

know - znát, vědět knew known 

lay - poloţit laid laid 

lead - vést (být vůdcem) led led 

learn - učit se learnt learnt 

leave - opustit, odejít left left 

lend - půjčit lent lent 

let - nechat let let 

lie - leţet lay lain 

lose - ztratit lost lost 

make - dělat made made 

mean - mínit, znamenat meant meant 

meet - potkat met met 

pay - platit paid paid 

put - poloţit, dát (kam) put put 

read - číst read read 

ride - jet rode ridden 

ring - zvonit rang rung 

rise - vstát rose risen 

run - běţet ran run 

say - říci said said 

see - vidět saw seen 

sell - prodávat, prodat sold sold 

send - poslat sent sent 

set - poloţit, dát (kam) set set 

shake - třást shook shaken 

shine - svítit shone shone 

shoot - střílet shot shot 

shut - zavřít shut shut 

sing - zpívat sang sung 

sink - klesnout, utonout sank sunk 

sit - sedět sat sat 

sleep - spát slept slept 

smell - čichat, vonět smelt smelt 
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speak - mluvit spoke spoken 

spell - hláskovat spelt spelt  

spend - strávit, utratit spent spent 

spill - rozlít (se) spilt  spilt  

stand - stát stood stood 

steal - krást stole  stolen 

stick - lepit, lpět stuck stuck 

swear - přísahat swore sworn 

sweep - mést swept swept 

swim - plavat swam swum 

take - brát took taken 

teach - učit, vyučovat taught taught 

tell - říci (někomu) told told 

think - myslet thought thought 

throw - hodit threw thrown 

understand - rozumět understood understood 

wake - vzbudit (se) woke woken 

wear - nosit na sobě wore worn 

win - vyhrát, získat won won 

withdraw - odejít, stáhnout withdrew withdrawn 

write - psát wrote written 
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Cvičení: 

  

30) Doplňte správný tvar sloves 

 

Verb Infinitive Simple past Past participle 

    sent   

      shaken 

  to sing     

    sank   

sedět       

  flew  

    slept   

vonět       

  to spoke     

utratit       

      stood 

vzbudit se    

  to steal     

přilepit       

      sworn 

    swept   

  to swim     

   cost 

  to take     

    taught   

      told 

    thaught   

hodit       

   forgiven 

  to bring     

    understood   

      upset 

vstávat       

    wore   

 to buy   

 mít       

      gone  

   to forget     

     got   

dát        
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18.  ZÁJMENA 
 

Klíčová slova: Zájmena 

 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: Some, Any, No 

 
SOME 
Neurčité zájmeno, které můţeme pouţít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo 

zájmeno. “NĚJAKÝ, NĚJACÍ, NĚKTERÝ, NĚKTEŘÍ, NĚKOLIK, TROCHU”. 

Pouţívá se v kladných oznamovacích větách, v nabídkách a v otázkách, na které 

očekáváme kladnou odpověď. 

 

There are some girls in the classroom. 

We need some sugar. 

May I have some juice? 

 

ANY 
Neurčité zájmeno, které můţeme pouţít jako podstatné jméno, přídavné jméno 

nebo zájmeno. 

V kladných oznamovacích větách “KTERÝKOLIV, JAKÝKOLIV”. 

V otázkách “NĚJAKÝ, NĚKTERÝ” (stejně jako SOME v kladných 

oznamovacích větách) 

Se záporným slovesem “ŢÁDNÝ”  - nikdy na začátku věty. 

 

Do you need any sugar? 

We don‟t need any sugar. 

I can answer any of these questions. 

 

NO 
Neurčité zájmeno s významem “ŢÁDNÝ”. Pouţívá se v záporných větách. 

Zájmeno “NO” je záporné a v anglické větě můţe být pouze jeden zápor, sloveso ve větě 

je vţdy kladné. 
 

They have no money. 

I need no milk. 
 

Při výběru z určité skupiny pouţíváme SOME a ANY ve spojení s předloţkou OF. 

Při výběru ze skupiny ve významu „ţádný“ můţeme pouţívat i výraz NONE. 
 

SLOŢENÉ TVARY 

SOMEBODY (někdo)    ANYBODY   NOBODY 
SOMETHING (něco)    ANYTHING   NOTHING 
SOMEONE (někdo)    ANYONE   NO ONE 
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SOMEWHERE (někde)    ANYWHERE   NOWHERE 
SOMEHOW (nějak)    ANYHOW  NOHOW 

SOMETIME (někdy)    ANYTIME   NEVER 

SOMEBODY ELSE (někdo jiný)   ANYBODY ELSE  NOBODY ELSE 

SOMETHING ELSE (něco jiného)  ANYTHING ELSE  NOTHING ELSE 

SOMEWHERE ELSE (někde jinde)  ANYWHERE ELSE  NOWHERE ELSE 

 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

31) Doplňte zájmeno „Some, Any“ 

 

I don´t have ……. time. 

I don´t need ……. new socks.  

I would like ……. apples. 

I´ll have ……. meat. 

There are ……. pencils on the table. 

I would like …… beverage. 

Do you need …… help? 

Do you have ….. new books?  

Will you buy …… oranges? 

There is ……. water in the coffee pot. 

Would you like ……. tea?  

May I offer you …… fruit?  

I don´t want …… money. 

Would you like ……. cookies? 

I eat ……. fruit. 
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19.  PŘÍSLOVCE 
 

Klíčová slova: Příslovce - jako 

 

Cíl: Přehled gramatiky ANJ 

 

 

Základní pojmy: FRÁZOVÁ SLOVESA (PHRASAL VERBS) 

 

agree with souhlasit, vyhovovat 

apply for ţádat o, ucházet se o, zaţádat si 

ask for (po)ţádat, (po)prosit o 

 

be about 

 

být v blízkosti, chystat se, hodlat 

be in být v módě 

be keen on být zapálený pro 

believe in věřit v/na, doufat v,  

belong to patřit, být členem, příslušnost k  

bring up vychovávat 

  

call back zavolat zpátky, odvolat  

calm down uklidnit se  

carry on pokračovat 

catch on chytit se, mit úspěch 

catch up dostihnout, dohnat,  

cheer up rozveselit (se), vzchopit se  

come back vrátit se  

come over překonat 

consist of skládat se z, sestávat z  

deal with vypořádat se s čim, vyřešit něco  

  

depend on/upon záviset, záleţet na, být závislý na  

dress up slavnostně se obléci  

  

eat out jíst v restauraci  

end up skončit, dopadnout jako, uzavřít  

  

fed up mít někoho/něčeho dost, (být) otrávený  

fill in vyplnit, vypsat (formulář)  

find out najít, zjistit, odhalit  

  

get up vstávat 

give up vzdát se 
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go on pokračovat 

  

hang up zavěsit telefon, pověsit  

hurry up popohnat, pospíšit si  

  

interest in zájem o 

  

keep up with stačit někomu, drţet krok s někým 

  

listen to poslouchat, naslouchat  

look after starat se o 

look for hledat (= search) 

look forward to těšit se na 

  

move in nastěhovat se, přistěhovat se  

  

pay back splatit dluh, vrátit peníze, oplatit  

pay for platit za, pykat za, zaplatit za  

pick up zvednout, posbírat, vyzvednout  

put out uhasit, zhasnout světlo, vypnout, vystrčit  

put up ubytovat 

  

rely on/upon spolehnout se na, záviset  

  

save up šetřit, našetřit si  

sell out vyprodat zboţí, odprodat, vyprodávat  

serve as slouţit jako  

set up zaloţit, zřídit, vytvořit, zorganizovat  

  

shut up být zticha  

sign up podepsat smlouvu, najmout, zapsat se  

  

step up zvýšit, zintenzivnit  

suffer from trpět něčím  

sum up shrnout, zrekapitulovat  

switch off vypnout, odpojit, zhasnout  

switch on zapnout, spustit, rozsvítit  

  

take off svléknout, vzlétnout, odstranit  

talk over probrat, prodiskutovat  

think about přemýšlet o něčem  

think of myslet na, vzpomenout si na  

turn down zeslabit, ztišit, odmítnout  
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wait for čekat  

wake up probudit se 

warm up ohřát (jídlo), ohřát se  

wash up umývat nadobí, smýt  

worry about strachovat se o  

write down zapsat, poznamenat si  

 

 

 

 

 

Cvičení:  

 

32) Procvičování frázových sloves ve větách 
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20.  KONVERZACE - GASTRONOMIE 
 

Klíčová slova: Gastronomie 

 

Cíl: Konverzace (Číšník – host) 

 

Základní pojmy: RESTAURACE  

 
 

RESTAURANT  

Je tu poblíţ nějaká restaurace? Is there a restaurant near here? 

Rád bych navštívil čínskou restauraci. I„d like to go to the Chinese restaurant. 

Kam půjdeme na oběd? Where shall (will) we go for lunch? 
Znáte tu nějakou dobrou restauraci? Do you know of any good restaurant here? 

Znám tady blízko dobrou restauraci, I know a good restaurant nearby, but it„s 

ale je velmi drahá. very expensive. 

Najděme něco levnějšího. Let„s find a cheaper one. 
Kam si sednete? Where would you like to sit? 

Pojďme si sednout ke stolu tam v rohu. Let„s take that table in the corner. 

- u okna. - at the window. 
- na terase. - on the terrace. 

- uprostřed. - in the middle. 

Pojďme si sednout k tamtomu stolu. Let„s sit down at that table. 

Jsou tu volná místa? Are there any free seats here? 
Je tento stůl volný? Is this table free? 

Posaďte se prosím tamhle, ano? Sit down over there, will you? 

Mohu si na pátou hodinu večer rezer- May I book a table for six for five o„clock  
vovat stůl pro šest osob? tonight? 

Chtěl bych něco k jídlu. I„d like to have something to eat. 

Přejete si předkrm? Would you like hors-d„oeuvre? 
Jako předkrm si dám … . For hors-d„oeuvre I will have … . 

Chtěl bys předkrm? Would you like a starter? 

Chtěl bys zákusek? Would you like a dessert? 

Dáme si kuřecí polévku. We will have chicken soup. 
A co hlavní chod? And what about the main course? 

  

Účet, prosím. Could we have the bill, please? 
  

Přejete si ještě něco? Would you like to have anything else? 

Dáte si ještě něco? Any more orders, please? 

 

 

 

Cvičení:  

 

33) Procvičování dialogu v praxi 

 

_________________________________ 
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