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Unit 1
1.1 I, you, he, she, it

I I’m Rebecca.

you You’re twelve.

he He’s my friend.

she She’s a teacher.

it It’s a pencil case.

Tieto slová používame, keď pomenúvame podmet
vety. Voláme ich osobné zámená. Používame ich
pre osoby mužského a ženského rodu. 
It používame, keď hovoríme o veciach.  

(Pozri tiež 2.2)

1.2 to be – oznamovacia veta
(jednotné číslo) 

plné tvary stiahnuté tvary

I am I’m quiet.

You are You’re English.

He/She/It is He’s/She’s/It’s nice.

Stiahnuté tvary slovesa to be často používame pri
ústnom prejave. 

Všimnite si: You môžeme použiť pre jednotné aj
množné číslo, ale sloveso zostáva rovnaké. 

(Pozri tiež 2.3)

Unit 2
2.1 Množné číslo

a chair two chairs

a pen four pens

Množné číslo tvoríme tak, že k jednotnému číslu
podstatných mien pridáme koncovku -s.

Všimnite si: Ak podstatné meno končí na -ch, -sh, 
-s, -ss, alebo -x, množné číslo tvoríme pridaním
koncovky -es.  

Niektoré podstatné mená majú nepravidelné
množné číslo, napr. child   children, man   men,
woman   women.

2.2 we, you, they
jednotné číslo množné číslo

I we

you you

he/she/it they

Edward and I are friends. We are friends. 
Molly and Rebecca are at school together. They
are in the same class. 

Zapamätajte si, že you môžeme použiť pre
jednotné aj množné číslo.  

(Pozri tiež 1.1)

2.3 to be – oznamovacia veta (množné
číslo) 

plné tvary stiahnuté tvary

We are We’re noisy.

You are You’re from America.

They are They’re students.

Po this, that, these a those používame vždy plné
tvary slovesa to be (Pozri 2.4).

(Pozri tiež 1.2)

2.4 this, that, these, those

This
is a book.

These
are books.

is my friend. are my friends.
That

is a cat.
Those

are cats.

This a these používame, keď ukazujeme na ľudí
alebo veci blízko nás a taktiež, keď chceme
niekoho predstaviť.  
That a those používame, keď ukazujeme na
objekty vzdialenejšie od nás. 

This a that používame s podstatným menom v
jednotnom čísle. 
These a those používame s podstatným menom v
množnom čísle.

(Pozri tiež 2.3)

Unit 3
3.1 Členy – a, an 

a dog an apple

a teacher an actor

V angličtine sa neurčitý člen a / an používa pri
podstatných menách v jednotnom čísle, stojí pred
nimi a používame ho, keď o niečom hovoríme
prvýkrát. 

Tvar an používame pred slovami, pri ktorých na
začiatku počujeme samohlásky (a, e, i, o, u). 

Tvar a používame pred slovami, pri ktorých na
začiatku počujeme spoluhlásky.  

3.2 to be – zápor

plné tvary stiahnuté tvary

I am not I’m not famous.

You are not You’re not aren’t British.

He/She/It He’s/She’s/
is not It’s not isn’t big.

We are not We’re not aren’t noisy.

You are not You’re not aren’t from France.

They are not They’re not aren’t actors.

Záporné plné tvary tvoríme pomocou not, ktoré
umiestnime za slovesom. 

Stiahnuté tvary tvoríme pomocou ’m not, isn’t alebo
aren’t.
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3.3 to be – otázky a krátke odpovede  

otázky krátke odpovede 

Am I a singer? Yes, you are.
No, you aren’t.

Are you a teacher? Yes, I am.
No, I’m not.

Is he/she/it Welsh? Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Are we from Yes, you are.
Scotland? No, you aren’t.

Are you police Yes, we are.
officers? No, we aren’t.

Are they footballers? Yes, they are.
No, they aren’t.

Otázky tvoríme tak, že sloveso Am, Is alebo Are
dáme pred zámeno. 

V kladných krátkych odpovediach použijeme vždy
plné tvary slovesa. 

Stiahnuté tvary môžeme použiť v záporných
krátkych odpovediach. 

3.4 Prídavné mená 

prídavné meno podstatné meno

a yellow pencil.

It’s
an orange bag.

a new book.

an old dog.

Prídavné mená opisujú podstatné mená. Dávame
ich vždy pred podstatné mená.

Unit 4
4.1 Wh- otázky  – what, where, who,

when ...?
What is it? It’s a new computer.

Where is he? He’s in the park.

Who are they? They’re my friends.

When is your 
birthday? It’s on Monday.

Wh- otázky začínajú opytovacím zámenom ako
napr. what, where, who a when.

4.2 Predložky – at, on, in 
času miesta

at at 10 o’clock at school

on on Thursday on the chair

in in January in the park

Predložky miesta vyjadrujú, kde sa niečo nachádza. 

Predložky času vyjadrujú, kedy prehieba dej. 

Unit 5
5.1 have got – oznamovacia veta 

I have (I’ve) got a mouse.

You have (You’ve) got lots of friends.

We have (We’ve) got a new teacher.

They have (They’ve) got a parrot.

Have got používame na označenie vlastníctva.
Stiahnutý tvar slovesa have je’ve. 

(Pozri tiež 6.1)

5.2 have got – zápor

I have not
(I haven’t)

got a mouse.

You have not
(You haven’t)

got lots of friends.

We have not
(We haven’t)

got a new teacher.

They have not
(They haven’t)

got a rabbit.

Záporný tvar have got tvoríme tak, že vložíme not
za sloveso have. 

Stiahnutý tvar je haven’t got.  

(Pozri tiež 6.2)

5.3 have got – otázky

Have I got a horse?

Have you got a hamster?

Have we got a snake?

Have they got a parrot?

Otázky s have got tvoríme tak, že sloveso have
dáme pred podmet vety.

(Pozri tiež 6.3)

5.4 have got – krátke odpovede

I

Yes,
you

have.
we

they

I

No,
you

haven’t.
we

they

Pri krátkych odpovediach používame have, ale
vynecháme slovo got.

(Pozri tiež 6.3)

5.5 can – oznamovacia veta 

I

You can sing.

He/She/It
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Sloveso can používame, keď hovoríme o
schopnosti niečo urobiť. 

Po zámenách he, she alebo it ku slovesu can
nepridávame koncovku -s.  

5.6 can – zápor 

I

You cannot (can’t) sing. 

He/She/It

5.7 can – otázky a krátke odpovede

I

you

Can he/she/it swim?

we

they

I

you

Yes, he/she/it can.

we

they

I

you

No, he/she/it can’t.

we

they

Otázky so slovesom can tvoríme tak, že sloveso
can dáme pred podmet vety. 

Unit 6
6.1 has got – oznamovacia veta

He has (He’s) got a watch.

She has (She’s) got a bag.

It has (It’s) got a ball.

Stiahnutý tvar od has je ’s.

(Pozri tiež 5.1)

6.2 has got – zápor 

He has not (He hasn’t) got a watch.

She has not (She hasn’t) got a bag.

It has not (It hasn’t) got a ball.

Záporný tvar has got tvoríme tak, že vložíme not za
sloveso has. 

Stiahnutý tvor je hasn’t got.

(Pozri tiež 5.2)

6.3 has got – otázky a krátke
odpovede 

Príklady:

he

Has she got hair?

it

ENGLISH ZONE WB1 (SK)
© Oxford University Press  www.oup.com/elt

he

Yes, she has.

it 

he

No, she hasn’t.

it 

Otázky s has got tvoríme tak, že sloveso has dáme
pred podmet vety.

Pri krátkych odpovediach používame has, ale
vynecháme slovo got.

(Pozri tiež 5.3 a 5.4)

6.4 Privlastňovacie zámená – my, your,
his, her, our, their 
I my

you your

he his

she her

we our

they their

My bike is blue. 
Your hamster is brown. 

Slová my, your, his, her, our a their sú
privlastňovacie zámená, stoja pred podstatnými
menami, čím ukazujú vzťah medzi dvomi ľuďmi
alebo osobou a vecou.  

Privlastňovacie zámeno sa vzťahuje na podmet
vety. 

Privlastňovacie zámeno his používame pre mužský
rod a her pre ženský rod.

Your sa používa pre jednotné aj množné číslo.

6.5 Privlastňovanie ’s
Mark’s my friend. = Mark is my friend.

Mark’s got a = Mark has got a 
computer. computer.

This is Mark’s

book. = possessive ’s

Privlastňovanie vyjadríme pridaním apostrofu (’ ) a
koncovky s za podstatné meno. 

Unit 7
7.1 Jednoduchý prítomný čas –

oznamovacia veta

I play

You play

He/She/It plays football.

We play

They play

I do my homework in the evening.

Emma goes to bed at ten o’clock.

Paul plays football with Steven.
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Jednoduchý prítomný čas používame, keď
hovoríme o činnostiach, ktoré prebiehajú každý
deň, napr. I get up at 7 o’clock. 

Jednoduchý prítomný čas používame pre
všeobecne pravdivé skutočnosti, napr. I like
cheese.

V jednoduchom prítomnom čase po zámenách he,
she, it pridáme k slovesu koncovku -s. 

we study she studies

I do she does

you teach he teaches

Všimnite si zmeny v pravopise pri zámenách he,
she a it.

V slovesách, ktoré končia na -y, sa písmeno -y
zmení na -ies.

K slovesám, ktoré končia na -o, -ch, -sh, -ss alebo
-x pridáme koncovku -es.

7.2 always, usually, never, often,
sometimes
I usually watch TV in the evening.

I often get up at eight o’clock.

She never reads comics.

You sometimes go to sleep at school.

BUT: I am always hungry.

Slová always, usually, often, sometimes a never
vyjadrujú, ako často sa niečo deje. 

V jednoduchom prítomnom čase tieto slová stoja
medzi podmetom a slovesom. 

Vo vete so slovesom to be tieto slová stoja za ním.  

Unit 8
8.1 Jednoduchý prítomný čas – zápor 

I

We
don’t (do not) like pizza.

You

They

He

She doesn’t (does not) listen to CDs.

It

Jack isn’t American.

Stephanie hasn’t got a pet.

Zápor v jednoduchom prítomnom čase tvoríme
pomocou don’t alebo doesn’t a neurčitku slovesa,
ale nie s be alebo have got.  

8.2 Jednoduchý prítomný čas – otázky

I

Do
you

like wearing jeans?
we

they

he

Does she like pop music?

it

Otázky v jednoduchom prítomnom čase tvoríme
pomocou Do alebo Does a neurčitku slovesa.  

Do používame s I, you, we a they.

Does používame s he, she a it.

8.3 Jednoduchý prítomný čas – krátke
odpovede

I

you

we
do.

Yes, they

he

she does.

it

I

you
don’t.

we

No, they

he

she doesn’t.

it

Do you like hot dogs? Yes, I do.

Does Gavin wear a 
uniform? No, he doesn’t.

V krátkych odpovediach používame do / don’t
alebo does / doesn’t bez slovesa.

8.4 Zámeno ako predmet vety  – me,
you, him, her … 

osobné zámená zámeno ako predmet 

vety

I me

you you

he him

she her

it its

we us

you you

they them

Emma likes Gavin. Emma likes him.

Gavin likes Emma. Gavin likes her.

I like this T-shirt. I like it.

Gavin likes jeans. Gavin likes them.

Tieto slová používame, keď vyjadrujeme o predmet
vety. Voláme ich predmetové zámená. Používame
ich pre osoby mužského aj ženského rodu. It
používame, keď hovoríme o veciach.
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