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1 Introduction

1.1 Introductions

What’s your name? I’m Susan.

My name’s Tom.

Am a is (sloveso být) užíváme k popisu někoho nebo 

něčeho.

a Krátký tvar od is je ’s. Krátký tvar od am je ’m. Krátké 

tvary často používáme v mluveném projevu.

b Když někomu sdělujeme své jméno, můžeme říci  

I’m … nebo My name’s…

(viz také 1.2, 2.2, 2.3)

Přeložte
My name’s …

I’m …

1.2 my, your

My name’s Tom.

What’s your name?

What’s your phone number?

My a your používáme pro osoby v rodě mužském i 

ženském. Your je stejné pro jednotné i množné číslo.

Přeložte
My book is yellow.

Your bag is brown.

1.3 Členy:  a / an

a pencil an orange

a house an apple

a desk an umbrella

A /an se používá k označení jedné věci z určitého 

množství.

Před podstatným jménem, které začíná vyslovovanou 

souhláskou, užíváme a.
Před podstatným jménem, které začíná samohláskou, 

užíváme an.

Přeložte
a picture a UFO

an apple an exercise book

1.4 Pokyny

kladné záporné

Talk. Don’t talk.

Sit down. Don’t sit down.

a Kladné pokyny a příkazy tvoříme infinitivem.

b Záporné pokyny tvoříme spojením Don’t + infinitivu.

Přeložte
Close your book.

Don’t look.

Draw a house.

1.5 Tázací výrazy:  What …?

What’s this? It’s a watch.

What’s your name? I’m Terry.

What’s your phone number? It’s 547210.

Přeložte
What’s this?

It’s a toothbrush.

What’s your mobile number?

1.6a Pravidelné množné číslo

Přidáním -s k většině podstatných jmen v jednotném 

čísle vyjádříme, že se jedná o větší množství.

a desk two desks
a boy two boys

K podstatným jménům končícím na -ch, -sh, -ss nebo -x 
přidáváme -es.

a box two boxes
a glass two glasses

1.6b Nepravidelné množné číslo

Tato podstatná jména tvoří množné číslo nepravidelně, 

nekončí na -s.

a man two men
a woman two women
a child two children
a person two people

09 Project 4e WB1_CZ_Grammar summary.indd   71 06/03/2015   11:01



72

Přehled mluvnice

1.7 There is / are …

There’s a cat.

There’s an orange.

There are four glasses.

There is / are používáme, když chceme ukázat nebo 

popsat něco, co vidíme. Krátký tvar od there is je there’s.

Přeložte
There’s a cat on the chair.

There are three dogs.

2 Friends and family

2.1 be: kladné tvary (plné)

I am

at home.

eleven.

from the USA.

We

areYou

They

He

isShe

It 

You je stejné v čísle jednotném i množném; tvar slovesa 

be ve 2. osobě je také stejný pro obě čísla.

Přeložte
I am from Greece.

You (plural) are in the classroom.

She is from the UK.

2.2 be: kladné tvary (krátké)

I am = I’m
He is = He’s
She is = She’s
It is = It’s

We are = We’re
You are = You’re
They are = They’re

Krátké tvary slovesa be užíváme často v mluveném 

projevu.

Plné tvary užíváme vždy po this a v otázkách 

zjišťovacích.

This is my brother.

Are you from America?

Přeložte
We’re on holiday.

He’s in Australia.

I’m in London.

2.3 be: záporné tvary

I
 am not
’m not

at home.

eleven.

from the USA.

We
are not
aren’t

You

They

He
is not
isn’t

She

It 

Plný záporný tvar tvoříme přidáním not za sloveso.

Krátké tvary jsou ’m not, isn’t nebo aren’t.

Přeložte
I’m not from London.

He isn’t in the classroom.

We aren’t twelve.

2.4 Přivlastňovací zájmena

Osobní 
zájmeno

Přivlatňovací 
zájmeno

Podstatné jméno 
(=vlastněná věc)

I my

you your

he his book

she her pen

it its house

we our name

they their

Tvar přivlastňovacího zájmena závisí na osobě, která 

věc vlastní, NE na věci, kterou vlastní.

Pro osoby rodu mužského užíváme his, pro osoby rodu 

ženského her.

His name is Duncan. Her name is Maria.

Pro zvířata užíváme its, ale pro své domácí mazlíčky 

můžeme použít i his / her.

Přeložte
His name is Tony.

Her name is Jane.

The dog is in its house.
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2.5a Tázací výrazy: Whose …?

Whose book is this?   It’s Ben’s book.

Pomocí whose se ptáme na vlastníka něčeho.

Přeložte
Whose watch is this?

It’s Rebecca’s watch.

2.5b Přivlastňovací ’s

Tim’s house 

Stephanie’s apple 

The boy’s pencil

K vyjádření vlastnictví přidáme k podstatnému  

jménu ’s.

Přeložte
Deborah’s mobile

Tony’s brother

The girl’s bag

2.6 be: otázky

Am I

Are
we

you

they
at home?

in the 

classroom?

from Britain?Is
he

she 

it

Where is she from?

When is your birthday?

Otázku tvoříme tak, že tvar slovesa be dáme před 

podmět.

He is our new classmate. Is he our new classmate?

They are in the garden. Are they in the garden?

Tázací výrazy na wh- stojí na začátku otázky.

Přeložte
Is he friendly?

Are they singers?

Where are you from?

2.7 be: krátké odpovědi

Are you from France? Yes, I am.

Is she on the phone? No, she isn’t.

V krátkých kladných odpovědích vždy používáme 

plné tvary.

Yes, we are. (NE Yes, we’re.)

Krátké tvary můžeme použít v záporných krátkých 

odpovědích.

Přeložte
Are you sixteen? No, I’m not.

Are you eleven? Yes, I am.

2.8 Tázací výrazy: Who …?

Who’s Oscar? Oscar is a dog.

Who is the song for? It’s for my sister.

Přeložte
Who’s your teacher?

Who is your friend?

2.9 Předložky: in, at, for

Roger’s

Paul’s

This song is

in
at
for

the garden.

school.

you.

At používáme, mluvíme-li o místě nebo budově, in když 

říkáme, že něco je někde uvnitř, for když někomu něco 

dáváme.

Přeložte
Mrs Brown’s in Paris.

Brian’s at home.

This song is for my friends.

3 My world

3.1 have got: kladné tvary

I

have
’ve

got
fifty books.

two MP3 players.

a mobile.

We

You

They

He
has
’s

She

It
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