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Zápor
I haven’t got
you
he
she hasn’t got
it
we
you haven’t got
they

Zápor
I don’t play
you
he
she doesn’t play
it
we
you don’t play
they
don’t = do not
doesn’t = does not

Present simple • Přítomný čas prostý

Kladný tvar
I play
you
he
she plays
it
we
you play
they

Otázka

Do I play?
you
he

Does she play?
it
we

Do you play?
they

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar

Yes, I No, I
you

do.
you

don’t.

he he
Yes, she does. No, she doesn’t.

it it
we we

Yes, you do. No, you don’t.
they they

• Přítomný čas prostý se používá,
hovoříme-li o dějích, které se odehrávají
v přítomnosti a obvykle mají charakter
zvyku nebo rutinní činnosti.
I don’t go out a lot.
How often do you go to bed after midnight?

Spelling: third person singular (affirmative)
Pravopis: třetí osoba jedn. čísla (kladný tvar)
• Ve třetí osobě jednotného čísla přítomného

času prostého se k  základnímu tvaru slovesa
přidává –s.
make makes

Unit 1 • Lekce 1
have got • mít

Kladný tvar
I ’ve got
you
he
she ’s got
it
we
you ’ve got
they
’ve = have haven’t = have not
’s = has hasn’t = has not

Otázka

Have I got …?
you
he

Has she got …?
it
we

Have you got …?
they

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar

I IYes, you have. No, you haven’t.

he he
Yes, she has. No, she hasn’t.

it it
we we

Yes, you have. No, you haven’t.
they they

• Sloveso have got znamená mít, vlastnit.
I’ve got a skateboard.
He hasn’t got a computer.
How many computer games have they got ?

• V krátkých odpovědích se tvar got
nepoužívá.
Have you got a camera? 
No, I haven’t. NE: No, I haven’t got.
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Zápor
I ’m not reading
you aren’t reading
he
she isn’t reading
it
we
you aren’t reading
they
’m = am
aren’t = are not
isn’t = is not
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• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu souhláska + –y, mění se toto –y
na –i a přidává se –es.
tidy tidies

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na –ch, –sh, –ss, nebo –o, pak přidáváme –es.
wash washes
go goes

Adverbs of frequency • Frekvenční příslovce
0% 100%
never not usually sometimes usually always
nikdy obvykle ne někdy obvykle vždy

• Frekvenční příslovce udávají, jak často se
odehrává činnost vyjádřená přísudkem věty.

• Frekvenční příslovce obvykle stojí ve větě
před přísudkem; je-li přísudkem sloveso
to be, následují až po něm. Viz též souhrnný
výklad o slovosledu, str. 11.
He always makes his bed.
He doesn’t usually tidy his room.
She is never late.

• Sometimes může být použito i na začátku
věty.
Barry sometimes washes the dishes.
Sometimes Barry washes the dishes.

Unit 2 • Lekce 2
Present continuous
Přítomný čas průběhový

Kladný tvar
I ’m reading
you ’re reading
he
she ’s reading
it
we
you ’re reading
they
’m = am
’re = are
’s = is

Otázka
Am I reading?
Are you reading?

he 
Is she reading?

it 
we 

Are you reading?
they

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar
Yes, I am. No, I ’m not.
Yes, you are. No, you aren’t.

he he
Yes, she is. No, she isn’t.

it it
we we

Yes, you are. No, you aren’t.
they they

• Přítomný čas průběhový se používá,
hovoříme-li o ději, který probíhá
v okamžiku promluvy.
She is writing a book.

• V krátkých odpovědích se tvar s –ing
nepoužívá.
Are they studying?
Yes, they are. 
NE: Yes, they are studying.

Present simple and present continuous
Přítomný čas prostý a průběhový
• Přítomný čas prostý se používá , hovoříme-li

dějích, které se odehrávají v přítomnosti
a obvykle mají charakter zvyku nebo
rutinní činnosti.

• Přítomný čas průběhový se používá, když
hovoříme o činnosti, která probíhá
v okamžiku promluvy.
Mark usually helps Lucy with her homework,
but today he’s watching a video.
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Unit 3 • Lekce 3
Past simple: affirmative and negative
Minulý čas prostý: kladný a záporný tvar

Kladný tvar
I
you
he
she lived
it
we
you
they

• Minulý čas prostý používáme, když
hovoříme o činnostech a stavech, které se
odehrály/nastaly v minulosti. Činnosti,
stavy a děje vyjádřené prostým minulým
časem jsou pojímány jako celistvé
a ukončené, popř. opakované.
Walt Disney created Mickey Mouse and
Disneyland.
In 1996 LeAnn Shannon won three gold
medals.

Spelling: past simple regular verbs
Pravopis: minulý čas prostý u pravidelných
sloves
• Tvary minulého času pravidelných sloves

se obvykle tvoří přidáním přípony –ed
k základnímu tvaru slovesa.
help helped stay stayed

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na –e, přidává se pouze –d.
create created use used

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu souhláska + –y, mění se toto –y
před přidáním přípony –ed na –i.
bury buried study studied

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu samohláska + souhláska, pak se
před příponou –ed poslední souhláska
zdvojuje.
travel travelled

Zápor
I
you
he
she didn’t live
it
we
you
they
didn’t = did not

Pronunciation: past simple endings
Výslovnost: koncovky minulého času
pravidelných sloves
• Pokud je základní tvar slovesa zakončen na –t

nebo –d, vyslovujeme koncovku –ed jako // IIdd//.
invented, started

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
samohláskou anebo znělou souhláskou,
vyslovujeme koncovku –ed jako //dd//.
died, argued

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
neznělou souhláskou, vyslovujeme koncovku
–ed jako // tt //.
helped, worked

Past simple: irregular verbs
Minulý čas nepravidelných sloves
• Vedle pravidelných sloves existují slovesa

nepravidelná, která tvar minulého času
a trpného příčestí netvoří koncovkou –ed.
win won buy bought

viz str. 10

Past simple: questions
Minulý čas prostý: otázky

Otázka
I
you
he

Did she win the prize?
it
we
you
they

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar

I I
you you
he he

Yes, she did. No, she didn’t.
it it
we we
you you
they they

SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES
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Zápor
I wasn’t
you weren’t
he
she wasn’t
it
we
you weren’t
they
wasn’t = was not
weren’t = were not

• Otázky v minulém čase prostém  se tvoří
spojením pomocného slovesa did a základ-
ního tvaru plnovýznamového slovesa.
Did you buy any presents?
What did you win ?
NE: What you won?
NEBO: What did you won?

was/were • was/were – tvary minulého
prostého času slovesa být

Kladný tvar
I was
you were
he
she was
it
we
you were
they

Otázka
Was I …?
Were you …?

he …?
Was she …?

it …?
we …?

Were you …?
they …?

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar
Yes, I was. No, I wasn’t.
Yes, you were. No, you weren’t.

he he
Yes, she was. No, she wasn’t.

it it
we we

Yes, you were. No, you weren’t.
they they

• Was a were (tvary minulého prostého času
slovesa být) se používají k popisu stavu
věcí a osob v minulosti.
The questions were difficult.

Unit 4 • Lekce 4
Past continuous • Minulý čas průběhový

Kladný tvar Zápor
I was sleeping I wasn’t sleeping
you were sleeping you weren’t sleeping  
he he
she was sleeping she wasn’t sleeping
it it
we we
you were sleeping you weren’t sleeping
they they

Otázka
Was I sleeping …?
Were you sleeping …?

he 
Was she sleeping …?

it
we 

Were you sleeping …?
they

• Minulý čas průběhový se používá, když
hovoříme o něčem, co se odehrávalo po
určitou dobu v minulosti. Děje vyjádřené
min. časem průběhovým nejsou uzavřené
a celistvé, jsou pojímány jako procesy. 
In 1992 they were filming in Hawaii.

Unit 5 • Lekce 5
will and won’t • will a won’t – tvary
pomocných sloves pro vyjádření
budoucnosti

Kladný tvar
I
you
he
she ’ll win the lottery
it
we
you
they
’ll = will
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’m
’re

’s

’re

’m not
aren’t

isn’t

aren’t

going to help
going to help

going to help

going to help

going to help
going to help

going to help

going to help

Zápor
I
you
he
she won’t win the lottery
it
we
you
they
won’t = will not

• Will a won’t se používají v předpovědích
budoucích dějů a stavů. 
Gisela will marry a famous person in the future.
Rocío won’t become a teacher.

First conditional • První podmínka
• Tzv. první podmínka souvětí vyjadřuje

reálnou podmínku, která může být
v budoucnosti splněna.

• Podmínka má vždy podobu souvětí. První
podmínka se tvoří: if + přítomný čas prostý
(podmínková věta), will/won’t + infinitiv
(hlavní věta).

• Věta začínající if popisuje činnost, zatímco
věta se slovesem v budoucím čase popisuje
výsledek této činnosti podmíněný dějem
věty s if.
If you dream about friends, you’ll hear
some good news in the future.
If he goes out, he won’t come home until
midnight.
NE: If he will goes out, he won’t come
home until midnight.

someone/anyone and something/anything
někdo/kdokoli a něco/cokoli

• Something a someone obvykle používáme
v kladných větách.
I’ve got something in my pocket.
There’s someone in the room.

• Slova anyone a anything znamenají “kdokoli”
a “cokoli”, protože jejich součástí je zájmeno
any, používají se také v záporných větách
a v otázkách.

Did you see anything strange?
I haven’t seen anyone today.
Anyone can come to the party. 
You will find anything you need in the library.

Unit 6 • Lekce 6
going to • vazba going to – chystat se,
schylovat se

Kladný tvar
I
you
he
she
it
we
you
they
’m = am ’re = are ’s = is

Zápor
I
you
he
she
it
we
you
they
’m = am aren’t = are not isn’t = is not

Otázka
Am I going to help …?
Are you going to help …?

he
Is she going to help …?

it
we 

Are you going to help …?
they

• Vazba going to se používá k vyjádření
plánů a záměrů týkajících se budoucnosti.
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• Tvar 2. stupně se používá k porovnání
dvou věcí či osob.
Woodstock is cleaner than London.

• U tvaru 2. stupně používáme při
porovnání slovíčko than – než.
Steve is friendlier than Jim.
NE: Steve is friendlier that Jim.

• Tvar 3. stupně se používá k vyjádření
nejvyšší míry vlastnosti, kterou přídavné
jméno vyjadřuje.
It is the biggest city in the world.

• U tvaru 3. stupně se vždy používá určitý
člen the.
NE: It is biggest city in the world.

Present continuous: future use
Přítomný čas průběhový: použití k vyjádření
budoucnosti
• Přítomný čas průběhový se používá také

v případech, hovoříme-li o plánech
do budoucnosti. Od vazby going to se liší
v tom, že budoucí děj je záměrně a přesně
naplánován či předem domluven.
I’m having lunch with Steve tomorrow.
He’s phoning me on Saturday.

Unit 7 • Lekce 7
Comparative and superlative forms of adjectives
Tvary 2. a 3. stupně přídavných jmen (komparativ a superlativ)

Adjective Comparative Superlative
Příd. jméno 2. stupeň 3. stupeň

Jednoslabičné clean cleaner the cleanest
big bigger the biggest
large larger the largest

Dvouslabičné friendly friendlier the friendliestzakončené na –y

Dvou- a exciting more exciting the most excitingvíceslabičné

Nepravidelná good better the best
bad worse the worst

• Vazba se tvoří pomocí slovesa to be + going to
+ zákl. tvar plnovýz. slovesa.
I’m going to be a pop star.
The tour is going to start in England.

will and going to • will a going to

• Will se používá v předpovědích a odhadech
budoucnosti.
I think it’ll be number 1.

• Vazba going to se používá k vyjádření
budoucích plánů a záměrů.
I’m going to travel around the world.

Subject and object pronouns • Osobní
zájmena: podmětový a předmětový tvar

Osobní zájmena – Osobní zájmena –
podmětový tvar předmětový tvar
I me
you you
he him
she her
it it
we us
they them

• Osobní zájmena zastupují podstatná jména.
He writes for magazines.
Good luck to him.
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Unit 8 • Lekce 8
Present perfect: affirmative and negative
Předpřítomný čas: kladný tvar a zápor

Kladný tvar
I ’ve touched a snake.you
he
she ’s stayed at home alone.
it
we
you ’ve watched a horror film.
they
’ve = have ’s = has

Zápor
I haven’t watched horror films.you 
he
she hasn’t watched horror films.
it 
we
you haven’t watched horror films.
they 
haven’t = have not hasn’t = has not

• Předpřítomný čas používáme, hovoříme-li
o zkušenostech a zážitcích, které se ode-
hrály někdy v minulosti, přesný okamžik
není důležitý. Proto předpřítomný čas
nepoužíváme ve větách s přesným časovým
určením – datem, frázemi s last, ago apod.
Použijeme-li pro vyjádření předpřítomný
čas, vystupuje do popředí výsledek děje či
samotný fakt, že se děj odehrál. 
I’ve never visited a cemetery at night.
He’s dreamed about horrible things.

• Předpřítomný čas prostý se tvoří spojením
tvaru pomocného slovesa have (has) + příčestí
minulého příslušného plnovýznam. slovesa.

• Příčestí minulé pravidelných sloves je
totožné s tvarem minulého času prostého.

Infinitive Past simple Past participle
Zákl. tvar Min. čas prostý Příčestí minulé
watch watched watched
visit visited visited

Present perfect: irregular verbs
Předpřítomný čas: nepravidelná slovesa
• Některá slovesa mají nepravidelný tvar

příčestí minulého.

Infinitive Past simple Past participle
Zákl. tvar Min. čas prostý Příčestí minulé
sell sold sold
write wrote written

viz str. 10

Present perfect: questions
Předpřítomný čas: otázky

Otázka  

Have I travelled …?you 
he

Has she travelled …?
it 
we

Have you travelled …?
they

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar

Yes, I No, I
you

have.
you

haven’t.

he he
Yes, she has. No, she hasn’t.

it it
we we

Yes, you have. No, you haven’t.
they they

Adverbs of manner • Příslovce způsobu
• Příslovce tvoříme od přídavných jmen

příponou –ly.
quiet quietly
strange strangely

• Pokud je přídavné jméno zakončeno na –y,
před přidáním přípony –ly se toto změní
na –i.
happy happily

SEZNAM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES
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• Pokud je přídavné jméno zakončeno na –l,
toto –l se před připojením –y zdvojuje.
hopeful hopefully

• Pokud je přídavné jméno zakončeno na –le,
nahradíme tuto skupinu příponou –ly.
terrible terribly
gentle gently

• Pokud je přídavné jméno zakončeno na –ic,
přidáme příponu –ally.
tragic tragically

• U několika přídavných jmen končících na –e
se toto –e nahradí –ly.
true truly

• Příslovce způsobu většinou následuje
za přísudkem.
She walked slowly.

• Ve větách s předmětem se příslovce obvykle
klade až za předmět.
He wrote the book quickly.

• Avšak jestliže větu tvoří spojení sloveso +
předložka + předmět, pak je možno umístit
příslovce jak před předložku, tak za předmět.
She looked at me strangely.
She looked strangely at me.

Unit 9 • Lekce 9
can and could • moci, umět a mohl, uměl

Kladný tvar
Přítomný I can speak English.
Minulý She could sing.

Zápor
Přítomný She can’t swim very well.
Minulý He couldn’t read when he was young.

Otázka
Přítomný Can she use a computer?
Minulý Could he speak when he was two 

years old?

• Can a could se používá, hovoříme-li
o schopnostech v přítomnosti a minulosti.

• Could je tvarem minulého času prostého
od slovesa can.

• V otázkách se slovesy can a could se
nepoužívají pomocná slovesa do a did.
Can you swim? NE: Do you can swim?
Could you …? NE: Did you could ...?

should and must • should a must

Kladný tvar
You should see a doctor.
He must go to the doctor.

Zápor
You shouldn’t smoke.
They mustn’t stay in the sun.

• Should se používá, když chceme někomu
poradit či když sami žádáme o radu.
You should stay in bed.

• Must se používá k vyjádření povinnosti
a nutnosti.
You must go to bed now.

• Po slovesech should a must následuje sloveso
v základním tvaru.
He should stay in bed.
We must study these verbs.

good/bad at + –ing • dobrý/špatný v něčem

• Good a bad se používají s předložkou at + tvar
slovesa s koncovkou –ing.
He is good at writing.
I am bad at playing rugby.

Unit 10 • Lekce 10
Countable and uncountable nouns
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná Nepočitatelná
brick glue
bottle paint
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a, an, some and any
Neurčitý člen a/an, some a any

Kladný tvar
It’s a bottle.
I’ve got an idea.
You need some paint.

Zápor
It isn’t a bottle.
I don’t need any paint.

Otázka
Have you got a bottle?
Have you got any paint?

• Neurčitý člen a/an se používá ve spojení
s tvary jednotného čísla počitatelných
podstatných jmen (a před podstatným
jménem začínajícím souhláskou a an
před podstatným jménem začínajícím
samohláskou).
They need a picture.
We’ve got an idea.

• Some se používá u nepočitatelných
podstatných jmen a u množného čísla
počitatelných podstatných jmen.
I’ve got some bottles.
I’ve got some wood.

• Any se používá u nepočitatelných
podstatných jmen a u množného čísla
počitatelných podstatných jmen.
I haven’t got any boxes.
I haven’t got any string.
Have you got any ideas?
Have you got any glue?

there is/there are • vazba there is/there are

Otázka
Is there an apple?
Are there any photos?

Krátké odpovědi, viz též str. 11
Kladný tvar Záporný tvar
Yes, there is. No, there isn’t.
Yes, there are. No, there aren’t.

• Vazba there is se používá s nepočitatelnými
podstatnými jmény.
There’s some water here.

• Vazba there are se používá s počitatelnými
podstatnými jmény.
There are some computers.

Quantity: a lot of, much, many
Výrazy vyjadřující množství: a lot of, much, many 

Kladný tvar
Počitatelný We recycle a lot of bottles.
Nepočitatelný We use a lot of paper.

Zápor
Počitatelný We don’t recycle many cans.
Nepočitatelný We don’t recycle much rubbish.

Otázka
Počitatelný How many bottles do we recycle?
Nepočitatelný How much glass do we recycle?

• A lot of se používá s počitatelnými
a nepočitatelnými podstatnými jmény
v kladných větách.

• Many se používá s počitatelnými
podstatnými jmény v záporných větách
a otázkách.

• Much se používá s nepočitatelnými
podstatnými jmény v záporných větách
a otázkách.
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Irregular verbs • Nepravidelná slovesa
Infinitive Past simple Past Participle
Infinitiv Minulý čas Minulé příčestí
be /bi:/, /bi/ was /wQz/, /w@z/, been /bi:n/, /bIn/ být

were  /w3:(r)/, /w@(r)/
become /bI"kVm/ became /bI"keIm/ become /bI"kVm/ stát se
break /breIk/ broke /br@Uk/ broken /"br@Ukn/ rozbít
bring /brIN/ brought /brO:t/ brought /brO:t/ přinést
buy /baI/ bought /bO:t/ bought /bO:t/ koupit
can /k&n/, /k@n/ could /kUd/, /k@d/ been able /bi:n "eIbl/ moci; umět
come /kVm/ came /keIm/ come /kVm/ přijít, přijet
cost /kQst/ cost /kQst/ cost /kQst/ stát (o ceně)
do /du:/, /du/, /d@/ did /dId/ done /dVn/ dělat
draw /drO:/ drew /dru:/ drawn /drO:n/ kreslit
drink /drINk/ drank /dr&Nk/ drunk /drVNk/ pít
drive /draIv/ drove /dr@Uv/ driven /"drIvn/ řídit
eat /i:t/ ate /et/, /eIt/ eaten /"i:tn/ jíst
fall /fO:l/ fell /fel/ fallen /"fO:l@n/ (s)padnout
find /faInd/ found /faUnd/ found /faUnd/ najít
fly /flaI/ flew /flu:/ flown /fl@Un/ létat
forget /f@"get/ forgot /f@"gQt/ forgotten /f@"gQtn/ zapomenout
get /get/ got /gQt/ got /gQt/ dostat
give /gIv/ gave /geIv/ given /"gIvn/ dát
go /g@U/ went /went/ gone /gQn/ jít; jet
grow /gr@U/ grew /gru:/ grown /gr@Un/ pěstovat; růst
have /h&v/ had /h&d/ had /h&d/ mít
hear /hI@/ heard /h3:d/ heard /h3:d/ slyšet
hit /hIt/ hit /hIt/ hit /hIt/ udeřit
keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ držet
know /n@U/ knew /nju:/ known /n@Un/ vědět
leave /li:v/ left /left/ left /left/ odejít
lose /lu:z/ lost /lQst/ lost /lQst/ ztratit
make /meIk/ made /meId/ made /meId/ (u)dělat
mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ znamenat
meet /mi:t/ met /met/ met /met/ potkat
put /pUt/ put /pUt/ put /pUt/ dát
read /ri:d/ read /red/ read /red/ číst
run /rVn/ ran /r&n/ run /rVn/ běžet
say /seI/ said /sed/ said /sed/ říct (něco)
see /si:/ saw /sO:/ seen /si:n/ vidět
sell /sel/ sold /s@Uld/ sold /s@Uld/ prodat
send /send/ sent /sent/ sent /sent/ poslat
sing /sIN/ sang /s&N/ sung /sVN/ zpívat
sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ spát
speak /spi:k/ spoke /sp@Uk/ spoken /"sp@Uk@n/ mluvit
spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ strávit, utratit
swim /swIm/ swam /sw&m/ swum /swVm/ plavat
take /teIk/ took /tUk/ taken /"teIk@n/ vzít
teach /ti:Í/ taught /tO:t/ taught /tO:t/ učit
tell /tel/ told /t@Uld/ told /t@Uld/ říct (někomu něco)
think /TINk/ thought /TO:t/ thought /TO:t/ myslet
throw /Tr@U/ threw /Tru:/ thrown /Tr@Un/ hodit, házet
wake /weIk/ woke /w@Uk/ woken /"w@Uk@n/ vzbudit (se)
wear /we@/ wore /wO:/ worn /wO:n/ nosit
win /wIn/ won /wVn/ won /wVn/ vyhrát
write /raIt/ wrote /r@Ut/ written /"rIt@n/ psát
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Tvoření krátkých odpovědí
• Je-li přísudkem sloveso to be nebo to have (got) nebo způsobové sloveso (např. can), musí být tvar

příslušné osoby tohoto slovesa i v krátké odpovědi. Podmět je v odpovědi zastoupen zájmenem:
Are you an artist? Yes I am. No, I am not.
Have you got a pet? Yes, I have. No, I haven’t.
Can you swim? Yes, I can. No, I can’t.

• Je-li součástí přísudku jiné, plnovýznamové sloveso, opakuje se v krátké odpovědi pomocné
sloveso příslušného času a v příslušné osobě. Podmět je v odpovědi zastoupen zájmenem. Příklady
na časy probírané v této učebnici:
Do you live near London? Yes, I do. No, I don’t. (přítomný čas prostý)
Is Mark learning English? Yes, he is. No, he isn’t. (přítomný čas průběhový)

Slovosled v anglické větě
Anglický slovosled má na rozdíl od českého pevná pravidla. V české větě může být pořadí větných
členů různě měněno, kromě shodného přívlastku, který vždy stojí před svým řídícím podstatným
jménem (velký dům). Abychom sestavili srozumitelnou anglickou větu, musíme znát vhodné pořadí
větných členů.

• Základní pořádek slov – oznamovací věta

Peter bought a book yesterday.
Podmět přísudek předmět (4. pád) příslovečné určení
Peter bought me a  new book yesterday.
Podmět přísudek předmět (3. pád) přívlastek předmět (4. pád) příslovečné určení

• Slovosled v otázce

What do you usually wear?
Did John eat the cake yesterday?

Who saw you there?
When Were you at the dentist’s?
Tázací pomocné sloveso/ podmět frekvenční plnovýz. předmět příslovečné
výraz plnovýznamové příslovce sloveso určení

sloveso

• Postavení přídavných jmen
Přídavná jména stojí
– před řídícím podstatným jménem:
Robbie Williams is a famous singer. Robbie Williams je slavný zpěvák.
(Je-li podstatné jméno rozvito přídavným jménem, klademe člen před přídavné jméno) 

– za přísudkem, je-li jím to be:
Robbie Williams is famous. Robbie Williams je slavný.
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• Postavení příslovcí
Příslovečné určení stojí zpravidla na konci věty:
Jenny called yesterday. 
My father drives slowly.

Časová příslovce mohou být i na začátku věty, někdy může mít takový slovosled význam
zdůraznění časového údaje:
This month is my birthday. V tomto měsíci mám narozeniny.
Yesterday I went for a walk. Včera jsem šel na procházku.

Frekvenční příslovce stojí
– v oznamovací větě mezi podmětem a přísudkem:
My family never goes to the cinema. Moje rodina nikdy nechodí do kina.

– v otázce a v záporu mezi pomocným a plnovýznamovým slovesem:
Do you sometimes visit your grandparents? Navštěvuješ někdy své prarodiče?
Mary doesn’t often eat in a restaurant. Mary nechodí často do restaurace.

Slovníček pojmů
Infinitiv – neurčitý slovesný tvar, v angličtině se uvádí s částicí to: to learn učit se
Sloveso v základním tvaru = základní tvar = infinitiv bez to
Pomocné sloveso – sloveso bez vlastního věcného významu, používá se pro tvoření složených slovesných
tvarů, např. tvary slovesa to do v složených tvarech přítomného času: 
Do you walk to school? Chodíš do školy pěšky?
Does Peter play tennis? Hraje Petr tenis?
Plnovýznamové sloveso – sloveso, které nese věcný význam, vyjadřuje konkrétní činnost, např. play
v složených tvarech přítomného času:
Does Peter play tennis? Hraje Petr tenis?
Základní tvar slovesa – infinitiv bez to


