
live living

get getting

swim swimming

1.4 Present continuous – negative

K vytvoření záporné věty u přítomného času
průběhového (present continuous) používáme tvar
slovesa be + not + sloveso končící na -ing.

I’m not reading. We’re not watching.
(am not) (are not)

You’re not sleeping. You’re not talking.
(are not) (are not)

He’s not dancing. They’re not playing.
(is not) (are not)

She’s not swimming.
(is not)

It’ not eating.
(is not)

1.5 Present continuous – questions

K vytvoření otázky u přítomného času
průběhového (present continuous) klademe před
podmět Am, Is nebo Are.

Am I reading? Are we swimming?

Are you sleeping? Are you eating?

Is he/she/it  dancing? Are they watching?

Unit 2
2.1 Past simple – time expressions

Minulý čas prostý (past simple) používáme,
mluvíme-li o něčem, co se stalo v určitém čase 
v minulosti. Často používáme následující vyjádření
času:

yesterday

last } night

} week

} month

} year

ten minutes } ago

a week }

We met them last month.

I went shopping with him yesterday.

You’re late! She left five minutes ago.

Některé časové výrazy následují po předložce a
většinou se kladou až na konec věty.

at + time at 3 o’clock, at midnight

on + day/date on Thursday, on Tuesday the 
sixth of August

in + month/year in March, in 2005, in April 2006

We went home at half past two.

He played football on Saturday.

I finished work on the fifth of May.

They visited America in January 2003.
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Unit 1
1.1 Present simple – time expressions

Přítomný čas prostý (present simple) používáme,
když mluvíme o opakovaných činnostech a věcech,
které se nemění.

Přítomný čas prostý se často používá 
s následujícími vyjádřeními času:

every day

morning

night

week

month

year

on Mondays, Tuesdays, atd.

1.2 Present simple – adverbs of 
frequency

Slova jako always, usually, never, often,
sometimes v angličtině vyjadřují, jak často se něco
děje, stává.

Ve větě stojí před významovým slovesem.

U slovesa to be se kladou až za slovesný tvar.

My brother often plays football on Saturdays.

I sometimes help Mum with the shopping.

She always goes to the sports centre in the
morning.

You usually visit your grandparents at the
weekend.

But: I’m never late for school.

1.3 Present continuous – affirmative

Přítomný čas průběhový (present continuous) se
používá, chceme-li mluvit o něčem, co se děje
právě teď, v tomto okamžiku.

Oznamovací kladné věty se tvoří použitím slovesa
be + slovesného tvaru s -ing na konci.

I (I’m) reading. We are watching.
(We’re)

You are sleeping. You are talking.
(You’re) (You’re)

He is dancing. They are playing.
(He’s) (They’re)

She is swimming.
(She’s)

It is (It’s) eating.

Většina sloves zakončených na -e toto koncové -e
vypouští při tvoření tvarů končících na -ing. 

Krátká slovesa s jednou samohláskou (a, e, i, o, u)
před souhláskou (b, c, d atd.) zdvojují koncovou
souhlásku a přibírají -ing.
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2.2 Years

Letopočty vyjadřujeme v angličtině následujícími
způsoby:

1900 nineteen 2000 two thousand
hundred

1901 nineteen 2001 two thousand 
oh one and one

1910 nineteen ten 2007 two thousand 
and seven

1980 nineteen eighty 1970s nineteen 
seventies

1985 nineteen 1990s nineteen 
eighty-five nineties

1990 nineteen ninety 1900s the twentieth 
century century

1995 nineteen 2000s the twenty-first 
ninety-five century 

2.3 Prepositions – at, in, on

1 Předložky času vyjadřují, kdy se něco událo.

We had breakfast at 8 o’clock.

I was born in 1990.

She went to town on Monday.

2 Předložky místa vyjadřují, kde se něco odehrálo. 
(a) Předložka at se používá s číslem domu a 
v adresách, in mluvíme-li o ulicích.

Monica lived at 30 Princes Street.

Monica lived in Princes Street.

(b) Předložku at použijeme, mluvíme-li o budovách 
(např. swimming pool, theatre) s odkazem na 
činnosti, které tam děláváme. 
Předložku in použijeme, mluvíme-li o budově 
samotné nebo o jiném otevřeném prostoru.

Lucy is at the swimming pool. (in the building to 
go swimming)

Lucy is in the swimming pool. (in the water)

(c) Dále používáme předložku in s názvy vesnic, 
měst a zemí.

I lived in a town.

He was born in Manchester.

She lives in France.

Unit 3
3.1 Possessive pronouns

Přivlastňovací zájmena (např. my, your, his, her
atd.) klademe před podstatné jméno. Samostatná
přivlastňovací zájmena (např. mine, yours, his,
hers atd.) používáme bez podstatných jmen.

přivlastňovací samostatná
zájmena přivlastňovací zájmena 

It’s my book. It’s mine.

It’s your room. It’s yours.

It’s his shoe. It’s his.

It’s her house. It’s hers.

It’s our car. It’s ours.

It’s your bag. It’s yours.

It’s their map. It’s theirs.

Chceme-li se zeptat, co komu patří, klademe na
začátek věty tázací zájmeno Whose (Čí).

Whose is this bag? It’s Matthew’s.

It’s his.

3.2 Possessive ’s and s’

Chceme-li něco přivlastnit jedné osobě, použijeme
’s.

Chceme-li něco přivlastnit více lidem naráz,
použijeme s’.

Jack’s computer = his computer

The boys’ computer = their computer

3.3 The imperative

Když vytváříme rozkazovací způsob sloves,
použijeme sloveso v základním tvaru bez zájmena
you.

Stand up.

Close your books.

Open the window.

Rozkazovací způsob využijeme také při
vysvětlování cesty.

Turn left.

right.

Go along the road.

straight on.

Take the first road on the left.

second on the right.

third

Cross the road.

Walk to the end of the road.

3.4 The negative imperative

Záporný rozkaz využijeme, chceme-li někomu říct,
aby něco nedělal. Před sloveso v základním tvaru
dáme don’t.

Don’t talk in class.

Don’t cross the road without looking.
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Unit 4
4.1 will – affirmative

Will používáme pro vyjádření předpovědí a
hovoříme-li o věcech, které se určitě stanou 
v budoucnosti. Budoucí čas tvoříme: podmět 
+ will + základní tvar slovesa.

I/You

He/She/It will (’ll) be rich.

We/You/They

It will be warm tomorrow.

Helen will be 16 next month.

They’ll get married in September.

Will má pro všechny osoby stejný tvar.

V hovorové angličtině se obyčejně používá stažený
tvar ’ll.

4.2 will – negative

Zápor tvoříme: podmět + will + not + základní tvar
slovesa.

I/You will not (won’t) be famous.

He/She/It

We/You/They

He will not be late.

She won’t score a goal.

It won’t rain tomorrow

4.3 will – questions and short answers

V otázce klademe will před podmět: will + podmět + 
základní tvar slovesa.

Will I/you be famous?

he/she/it

we/you/they

V krátkých odpovědích použijeme will nebo won’t,
ale základní významové sloveso už nezopakujeme.

Yes, I/you will.

he/she/it

we/you/they

No, I/you won’t.

he/she/it

we/you/they

Unit 5
5.1 Comparative adjectives

K porovnávání dvou věcí nebo lidí použijeme
přídavné jméno ve druhém stupni + than + osobu
nebo věc, kterou srovnáváme.

Matthew is 14. Lucy is 10.

Matthew is older than Lucy.

Druhý stupeň přídavných jmen se tvoří různým
způsobem:

1 Krátká přídavná jména přibírají koncovku -er.
základní tvar 2. stupeň

long longer

cold colder

nice nicer

Manchester is colder than London in the winter.

2 Krátká přídavná jména s krátkou samohláskou a 
jednou souhláskou na konci slova tuto koncovou 
souhlásku zdvojují a přibírají -er.

základní tvar 2.stupeň

big bigger

wet wetter

June was wetter than April this year.

3 Přídavná jména zakončená na souhlásku a -y
změní -y na -i a přiberou -er.

základní tvar 2.stupeň

dry drier

happy happier

Oxford is drier than the Lake District.

4 Delší přídavná jména tvoří druhý stupeň přidáním 
more dopředu před přídavné jméno.

základní tvar 2.stupeň

boring more boring

famous more famous

interesting more interesting

New York is more interesting than Boston.

5 Některá přídavná jména mají druhý stupeň 
vytvořen nepravidelně.

základní tvar 2. stupeň

good better

bad worse

far further

My marks are better than Daniel’s.

5.2 as … as

K porovnávání dvou lidí nebo věcí používáme as +
přídavné jméno + as.

Mary is as tall as Katy. (Mary = Katy)

Is Rome as exciting as (Rome = Paris?)
Paris?

Hamburgers aren’t as (hamburgers = pizzas) 
good as pizzas.
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Unit 6
6.1 Superlative adjectives

Třetí stupeň přídavných jmen používáme, když
porovnáváme tři nebo více lidí, věcí. Před třetí
stupeň přídavných jmen klademe the.

1 Krátká přídavná jména.

základní tvar 2. stupeň 3. stupeň

new newer the newest

cheap cheaper the cheapest

This is the newest T-shirt I have.

2 Přidavná jména zakončená na souhlásku 
a -y změní -y na -i a přiberou -est.

základní tvar 2. stupeň 3. stupeň

easy easier the easiest

busy busier the busiest

This is the busiest time of day.

3 Pro zdvojování souhlásek platí stejné pravidlo jako 
pro druhý stupeň přídavných jmen.

4 Delší přídavná jména tvoří 3.stupeň přidáním the 
most před slovo.

základní tvar 2. stupeň 3. stupeň

expensive more the most
expensive expensive

beautiful more the most 
beautiful beautiful

This is the most expensive meal on the menu.

5 Nepravidelná přídavná jména

základní tvar 2. stupeň 3. stupeň

good better the best

bad worse the worst

far further the furthest

This is the worst programme on TV tonight.

Unit 7
7.1 have to (muset)

Když chceme vyjádřit, že něco musíme, použijeme
sloveso have to. 

K have to pak přidáme základní tvar významového
slovesa. 

I/You have to be home early.

He/She has to do the shopping.

We/You/They have to revise for a test.

You have to be quiet. (Taková jsou pravidla.)

I have to do my (Učitel mi úkol zadal.) 
homework tonight.

7.2 don’t have to 

Abychom vyjádřili, že něco nemusíme, používáme
don’t have to.

I/You don’t get up early.
have to

He/She doesn’t wear a uniform.
have to

We/You/They don’t go to school on
have to Saturday.

Have to a must jsou si významově podobné, ale
záporné tvary don’t have to a mustn’t znamenají
něco úplně rozdílného.

Don’t have to znamená, že nemusím, ale mustn’t
znamená, že nesmím něco udělat.

7.3 have to – questions

Když tvoříme otázku vyjadřující povinnost (Musím
něco?), používáme spíše sloveso have to než
must.

Pro I, you, we a they použijeme do, pro he a she
použijeme does.

Do I/you have to study for an 
exam?

Does he/she have to help with the 
housework?

Do we/you/they have to walk to school?

Unit 8
8.1 Present continuous for future

actions 

Někdy lze použít přítomný čas průběhový 
k vyjádření budoucnosti. Jedná se o případ, kdy
chceme vyjádřit svoje plány a připravené akce do
budoucna, a obzvláště to platí, když jsou vyjádřeny
okolnosti času a místa – např. this morning, on
Friday, in June, next month.

I’m visiting my grandparents next week.

We’re watching TV this evening.

Lucy is going on holiday tomorrow.

(Viz také 8.2)

8.2 going to

Když chceme mluvit o budoucích plánech a
připravených akcích, lze také použít vazbu going
to.

Používá se stejně jako přítomný čas průběhový.

I am going to see a film tonight.

You are

He/She is

We/You/They are

(Viz také 8.1)
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