
Present continuous
Přítomný čas průběhový

Kladný tvar Zápor
I ’m travelling I ’m not travelling
you ’re travelling you aren’t travelling
he he
she ’s travelling she isn’t travelling
it it
we we
you ’re travelling you aren’t travelling
they they

Otázka
Am I travelling …?
Are you travelling …?

he 
Is she travelling …?

it
we 

Are you travelling …?
they

Spelling: ing form • Pravopis: tvar –ing

• Koncovka –ing se přidává k základnímu
tvaru většiny sloves.
talk talking

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen na
–e, pak toto –e nahradíme koncovkou –ing.
change changing

• Pokud je sloveso zakončeno na skupinu
samohláska + souhláska, poslední
souhlásku zdvojujeme a poté přidáme –ing.
stop stopping

Present simple and present continuous
Přítomný čas prostý a průběhový
• Přítomný čas prostý používáme k popisu

rutinních a opakovaných činností.
He gets up at 7.30 every day.

• Přítomný čas průběhový popisuje děj, který
se odehrává v okamžiku promluvy.
We’re watching TV now.
NE:  We watch TV now.

Unit 1 • Lekce 1
Present simple • Přítomný čas prostý

Kladný tvar Zápor
I think I don’t think
you you
he he
she thinks she doesn’t think
it it
we we
you think you don’t think
they they

don’t = do not
doesn’t = does not

Otázka

Do I think …?you
he

Does she think …?
it
we

Do you think …?
they

• Přítomný čas prostý se používá k popisu
činností, které se doehrávají v přítomnosti,
zpravidla se opakují nebo mají charakter
rutiny.
She always goes home at eight o’clock.
I cook dinner every evening.

Spelling: third person singular s
Pravopis: třetí osoba jednotného čísla
• Ve třetí osobě jednotného čísla přítomného

času prostého obvykle přidáváme –s
k základnímu tvaru slovesa.
think thinks

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu souhláska + –y, nahradíme
toto –y koncovkou –ies.
copy copies

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
na –ch, –ss, –sh, –x nebo –o, přidáváme –es.
go goes watch watches
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Spelling: past simple regular verbs
Pravopis: minulý čas prostý u pravidelných
sloves
• K základnímu tvaru většiny sloves se přidává

koncovka –ed.
talk talked

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
na –e, přidáme pouze koncovku –d.
change changed

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu souhláska + –y, nahradíme
toto –y příponou –ied.
copy copied

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu samohláska + souhláska,
zdvojíme tuto souhlásku a přidáme –ed.
stop stopped

Past simple irregular verbs
Minulý čas prostý u nepravidelných sloves
• Některá slovesa jsou nepravidelná. Pro

tvoření nepravidelných sloves neexistují
žádná pravidla. Je třeba naučit se jednotlivé
tvary každého slovesa zpaměti.
go went know knew
have had see saw

viz str. 10

• Tvar minulého času prostého u nepravi-
delných sloves je stejný pro všechny osoby
jednotného a množného čísla.

• Záporné věty a otázky u minulého času
prostého u nepravidelných sloves se tvoří
stejným způsobem jako u sloves pravidelných.
I didn’t have dinner We didn’t go to Spain.
Did you have dinner? Did they go to Spain?

Subject and object questions
Otázky na podmět a předmět
• Pokud se tázacím zájmenem ptáme

na předmět, používáme v přítomném čase
prostém pomocné sloveso do nebo does
a v minulém čase prostém pak pomocné
sloveso did.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

• Přítomný čas průběhový také používáme
k vyjádření budoucích dějů, o nichž je předem
rozhodnuto nebo které jsou naplánovány.
I’m not going to the match on Sunday.

Unit 2 • Lekce 2
Past simple • Minulý čas prostý

Kladný tvar
I
you
he
she
it
we
you
they

didn’t = did not

Otázka

Did

• Tvar minulého času prostého pravidelných
a nepravidelných sloves je stejný ve všech
osobách jednotného i množného čísla.
I liked the film. You liked the film.
She liked the film.
I saw the film. You saw the film.
She saw the film.

• Minulý čas prostý se používá k popisu dějů
zakončených v minulosti. Činnosti, stavy
a děje vyjádřené prostým minulým časem
jsou pojímány jako celistvé a ukončené,
popř. opakované.
She danced a lot yesterday.
He won the competition last year.
We didn’t go to bed at midnight.

• Minulý čas prostý také používáme k popisu
stavů, které nastaly v minulosti.
I felt terrible yesterday.
You weren’t happy last weekend.
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danced

saw

stopped

Zápor
I
you
he
she
it
we
you
they

dance

didn’t see

stop

I
you
he
she
it
we
you
they

dance
…?
see …?
stop …?
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Podmět Předmět
Tom saw someone yesterday.
Who did Tom see yesterday?

• Pokud se tázacím zájmenem ptáme
na podmět, nepoužíváme v přítomném čase
prostém pomocné sloveso do nebo does
a v minulém čase prostém nepoužíváme
pomocné sloveso did. Sloveso má stejný tvar
jako ve větě oznamovací.
Podmět Předmět
Someone saw Tom yesterday.

Who saw Tom yesterday?

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

wasn’t = was not
weren’t = were not

Otázka
Was I sleeping …?
Were you sleeping …?

he 
Was she sleeping …?

it
we 

Were you sleeping …?
they

• Minulý čas průběhový se používá k popisu
činnosti, která v minulosti po určitou dobu
probíhala. Taková činnost je pojímána jako
proces.
When we arrived, the girls were talking.

Past continuous and past simple
Minulý čas průběhový a minulý čas prostý
• Minulý čas průběhový se používá, pokud

hovoříme o činnosti, která  probíhala
v určitém okamžiku v minulosti.
What were you doing at seven o’clock?
I was making the dinner.

• Minulý čas prostý používáme k popisu
ukončené činnosti v minulosti. Taková
činnost je pojímána jako celistvá a uzavřená.
She went to school yesterday.

• Minulý čas prostý a průběhový používáme
také zároveň, když nějaká činnost nastane
v průběhu jiné, delší činnosti.
The robbers were arguing when the police
arrived.

Unit 3 • Lekce 3
Pronouns: some… , any… and every…
Zájmena: nějaký, žádný a každý

• Zájmena tvoříme také přidáním –where,
–thing nebo –body ke slovům some, any a every.

somewhere anywhere everywhere
někde kdekoliv všude

(nikde – v záporu;
někde – v otázce)

something anything everything
něco cokoliv všechno

(nic – v záporu;
něco – v otázce)

somebody anybody everybody
někdo kdokoliv všichni

(nikdo – v záporu;
někdo – v otázce)

• –where se používá pro místa.
I want to go somewhere hot.
She looked everywhere for some new shoes.

• –thing se používá pro věci.
Did you buy anything to eat?
Everything is very expensive.

• –body se používá u osob.
I didn’t know anybody at the party.
Somebody was knocking on the door.



Zápor
Počitatelný Nepočitatelný
I haven’t got many eggs. Pasta doesn’t contain 

much fat.

Otázka
Počitatelný Nepočitatelný
How many vitamins are How much fat is there
there in this orange? in this sausage?

• A lot of používáme u počitatelných
a nepočitatelných podstatných jmen
v kladných i v záporných větách.

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

• Much se používá ve spojení s nepočitatelnými
podstatnými jmény v záporných větách
a v otázkách.

(not) enough, too much and too many
(ne)dost, příliš mnoho

• enough = dost (dostatečné, potřebné množství,
potřebná míra vlastnosti)

• not enough = ne dost (nedostatečné množství,
malá míra vlastnosti)

• (Not) enough se používá po přídavném jméně
či příslovci.
The restaurant is big enough for all of us.
This marmalade isn’t sweet enough.

• (Not) enough se používá ve spojení s nepočita-
telnými podstatnými jmény a s tvary množ.
čísla počitatelných podstatných jmen.
Have we got enough milk?
We haven’t got enough eggs to make a tortilla.

• too much/too many = příliš mnoho (více než
je potřeba)

• Too much se používá ve spojení s nepočitatel-
nými podstatnými jmény.
There’s too much sugar in my tea.

• Too many se používá ve spojení s tvary množ.
čísla počitatelných podstatných jmen.
John has bought too many pizzas.

• Slova se some– většinou používáme
v kladných větách.
There’s something in my shoe.

• Slova s any– se používají v záporných větách
a v otázkách.
There isn’t anything vegetarian on the menu.
Is there anywhere you want to go?

• Slova se some– však můžeme použít i v otázce,
jestliže mají funkci nabídky a žádosti.
Obvykle se v takových případech očekává
kladná odpověď.
Would you like something to eat?
Can somebody close the window, please?

Countable and uncountable nouns
Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná Nepočitatelná
a sweet sugar
some sweets some sugar
six sweets

• Počitatelná podstatná jména mají tvar
jednotného i množného čísla.
car - cars egg - eggs

• Ve spojení s počitatelnými podstatnými
jmény můžeme použít číslovky.
one car two cars

• Nepočitatelná podstatná jména nemají tvar
množného čísla.
money NE: moneys
water NE: waters

• Ve spojení s nepočitatelnými podstatnými
jmény nemůžeme použít číslovky.
NOT: one money two moneys

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

Kladný tvar
Počitatelný Nepočitatelný
There are a lot of There’s a lot of fat
vitamins in vegetables. in sausages.
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Unit 4 • Lekce 4
Comparative and superlative adjectives
Přídavná jména: 2. a 3. stupeň

• Příponami –(e)r a –(e)st se tvoří druhý
a třetí stupeň jednoslabičných a některých
dvouslabičných přídavných jmen. Třetí
stupeň přídavných jmen se vždy pojí
s členem určitým:
Jack is tall.
Jack is taller than John. (2. stupeň)
Jack is the tallest in his class. (3. stupeň)

• Podoby zakončení:
Přídavné jméno je zakončeno na souhlásku
(přidáváme –er, –est):
cheap cheaper the cheapest
Přídavné jméno je zakončeno na samohlásku
(přidáváme –r, –st):
nice nicer the nicest
Přídavné jméno je zakončeno na –y (mění se
při stupňování na –i):
friendly friendlier the friendliest

• Opisem, pomocí slov more a the most se tvoří
druhý a třetí stupeň dvou- a víceslabičných
přídavných jmen: 
expensive more expensive the most expensive

• Příponami –(e)r a –(e)st se tvoří druhý
a třetí stupeň jednoslabičných a některých
dvouslabičných přídavných jmen. Třetí
stupeň přídavných jmen se vždy pojí
s členem určitým:
Jack is tall.

• Některá přídavná jména mají nepravidelné
tvary 2. a 3. stupně
good better the best
bad worse the worst

• 2. stupeň přídavných jmen (komparativ) se
používá při porovnávání dvou věcí.
Slippers are cheaper than trainers.

• 3. stupeň přídavných jmen (superlativ)
vyjadřuje nejvyšší míru vlastnosti označené
daným přídavným jménem.
The USA is the richest country in the world.

going to and will • vazba going to a will

Kladný tvar Zápor
I ’m going to be I ’m not going to be
you ’re going to be you aren’t going to be
he he
she ’s going to be she isn’t going to be
it it
we we
you ’re going to be you aren’t going to be
they they
’m = am ’m = am
’re = are aren’t = are not
’s = is isn’t = is not

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

he
Is she going to be …?

it
we 

Are you going to be …?
they

Kladný tvar Zápor
I I
you you
he he
she ’ll be she won’t beit it
we we
you you
they they
’ll = will won’t = will not

• Tvary going to a will se používají k vyjádření
budoucnosti.

• Vazba going to se používá pro vyjádření
plánů a záměrů.
I’m going to go shopping next week.
My sister’s going to be a shop assistant.

• Will se používá pro předpovědi budoucích
událostí.
Everybody will have a computer in the future.
That café probably won’t have any vegetarian
food.



• Ever (někdy, kdy) znamená „někdy během
tvého života“. Záporný tvar never (nikdy)
znamená „nikdy během tvého života“;
„nikdy až dosud“.
Have you ever driven a car?
I’ve never been on a plane.

viz str. 10

Present perfect: yet and already
Předpřítomný čas: už

• Yet a already se často používají ve větách
v předpřítomném čase.

• Yet se používá na konci otázek a v záporných
větách. Yet používáme, když si myslíme, že
k něčemu brzy dojde.
Has he phoned yet? 
He hasn’t phoned yet.

• Slovo already používáme před příčestím
minulým, když k něčemu došlo dříve, než
jsme očekávali.
It’s 8 o’clock and they’ve already arrived at
school.

Unit 6 • Lekce 6
Present perfect and past simple
Předpřítomný čas a minulý čas prostý

• Předpřítomný čas používáme, pokud
hovoříme o věcech, ke kterým až dosud
došlo. Přesný okamžik, kdy se děj odehrál,
není znám nebo není důležitý. Proto se větě
neuvádí příslovečné určení času. 
John has bought a new surfboard.

• Minulý čas prostý se používá, pokud se
hovoříme o dějích, které byly v minulosti
ukončeny. Přesný okamžik, kdy se děj
odehrál, je znám. Proto se větě uvádí také
příslovečné určení času.
John bought a new surfboard last week.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

too and (not)… enough • příliš a (ne)… dost

• too a enough jsou příslovce.

• too = více než je nutné
This CD costs £15.99 – it’s too expensive.

• enough = potřebné množství
I’ve got £16.00 – that’s enough money for a CD.

• not enough = nedostatečné množství
I’ve got £8.00 – that isn’t enough money for 
a CD.

• Too se používá ve spojení s přídavnými
jmény.
The boots are too expensive.

• Enough se používá po přídavných jménech.
The boots aren’t smart enough.

Unit 5 • Lekce 5
Present perfect • Předpřítomný čas

Kladný tvar Zápor
I I
you ’ve arrived you haven’t arrived

he he
she ’s arrived she hasn’t arrived
it it
we we
you ’ve arrived you haven’t arrived
they they
’ve = have haven’t = have not
’s = has hasn’t = has not

Otázka
IHave you arrived …?

he
Has she arrived …?

it
we

Have you arrived …?
they

• Předpřítomný čas používáme, když
hovoříme o svých zkušenostech a zážitcích.
I’ve been to America.
I’ve never read a book in Italian.

6 Adventures Pre-Intermediate – Gramatika



’ll go

I
you
he
she
it
we
you
they 

won’t go

might stay might not stay

Zápor
I
you
he
she
it
we
you
they

• Will a won’t používáme, pokud jsme si svým
názorem téměř jisti.
I studied a lot – I’ll pass the exam.

• Might a might not používáme, když si nejsme
zcela jisti svými názory.
She’s ill, so she might not be at the party.

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

podmínku, která může být v budoucnosti
splněna.

• Podmínka má vždy podobu souvětí. První
podmínka se tvoří: if + přítomný čas prostý
(podmínková věta) a will/won’t + infinitiv
(hlavní věta).
If you stop on a black block, you’ll lose a life.
NE: If you will stop on a black block, 
you’ll lose a life.
If you don’t pick up the torch, you won’t see
the diamonds.

• Pořadí vět je možno zaměnit. Pokud stojí
jako první věta s if, následuje po ní čárka.
If you don’t eat, you’ll die.
You’ll die if you don’t eat.

Second conditional • Druhá podmínka
• Tzv. druhá podmínka se používá pro

nepravděpodobné či pomyslné situace.

• Druhá podmínka se tvoří: If + minulý čas
prostý (podmínková věta), + would/wouldn’t
+ základní tvar (hlavní věta).
If I had more money, I’d buy a car.
If I didn’t eat meat, I’d go to a vegetarian
restaurant.

• Pořadí vět je možno zaměnit. Pokud je jako
první věta s if, následuje po ní čárka.
If I had more money, I’d buy a car.
I’d buy a car if I had more money.

Present perfect: for and since
Předpřítomný čas: po a od

• Předpřítomný čas se používá, když  hovoříme
o dějích, které začaly v minulosti a stále
pokračují v přítomnosti. Slovo for se používá,
abychom vyjádřili, jak dlouho situace již trvá.
I’ve played in the basketball team for ten years.

• Since se používá, když chceme vyjádřit, kdy
situace začala.
I’ve played in the basketball team since 1992.

Present perfect: just • Předpřítomný čas: právě

• Slovo just používáme v předpřítomném čase,
hovoříme-li o věcech, které nastaly nedávno.
Ian has just had his first skiing lesson.

• Just se ve větě nachází po pomocném slovese.
Viz též souhrnný výklad o slovosledu, str. 12.
NE: They just have arrived. 

Unit 7 • Lekce 7
will and might • budu a možná budu

Kladný tvar Zápor
I
you
he
she
it
we
you
they 
’ll = will won’t = will not

Kladný tvar
I
you
he
she
it
we
you
they 

• Slovesa will, won’t, might a might not se
používají k vyjádření našeho názoru
na budoucnost.
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Unit 8 • Lekce 8
Permission: can, could and be allowed to
Dovolení: moci, mohl a mít povoleno

• Slova can, could a be allowed to používáme,
pokud hovoříme o povolení něčeho
v přítomném a minulém čase.

• Slovesa can a could + sloveso používáme bez
částice to.
I couldn’t go out. NE: I couldn’t to go out.

• Používá se vazba be allowed to + základní tvar
slovesa.
I wasn’t allowed to go out.

Obligation: have to and must • Povinnost: muset

• Často používáme tvar must, když hovoříme
o něčem, o čem hovořící rozhodl, že je nutné.
You must pay for the window that you broke.
We mustn’t forget to buy Jane a present.
Must I go? I’d rather stay here.

• Have to se používá, pokud nutnost vyplývá
z okolností, ne z vůle mluvčího.
I have to go to the supermarket. 
(= protože doma není žádné jídlo)
Mark doesn’t have to walk far to school.
(= protože bydlí blízko)

Přítomný
I
you
he can
she go outit
we can’t
you
they

Minulý
I
you
he could
she go outit
we couldn’t
you
they

Přítomný
Kladný tvar
I ’m allowed to go
you ’re allowed to go
he
she ’s allowed to go
it
we
you ’re allowed to go
they

Záporný tvar
I ’m not allowed to go
you aren’t allowed to go
he
she isn’t allowed to go
it
we
you aren’t allowed to go
they

• Have got je méně formálním způsobem,
jak vyjádřit have to. Používá se pouze
v přítomném čase.
I’ve got to go home now.
They haven’t got to get up early tomorrow.
Have children got to fight in wars in your
country?

• Must se používá jen v přítomném čase.
V ostatních časech se používají opisné tvary
s have to.
We’ll have to leave soon.
He had to go into town.

Unit 9 • Lekce 9
The passive: present simple
Trpný rod: přítomný čas prostý

Kladný tvar Zápor
I ’m taught I ’m not taught
you ’re taught you aren’t taught
he he
she ’s taught she isn’t taught
it it
we we
you ’re taught you aren’t taught
they they
’m = am
’re = are
’s = is

The passive: past simple
Trpný rod: minulý čas prostý

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

viz str. 10NEPRAVIDELNÁ SLOVESA



• Předminulý čas se používá, hovoříme-li
o činnosti, která v minulosti předcházela
jiné činnosti.
When he’d finished his homework, he went out.
NEBO
He went out when he’d finished his homework.
(První činnost: Dokončil svůj domácí úkol.
Druhá činnost: Šel ven.)

Pronunciation: ed endings
Výslovnost: koncovky –ed

• –ed se vyslovuje jako /Id/, pokud je základní
tvar slovesa zakončen na /t/ nebo /d/.
wanted, visited

• –ed se vyslovuje jako /d/, pokud je základní
tvar slovesa zakončen na samohlásku nebo
znělou souhlásku.
died, rescued

• –ed se vyslovuje jako /t/, pokud je základní
tvar slovesa zakončen na neznělou souhlásku.
helped, worked

Reported speech • Nepřímá řeč

Přímá řeč Nepřímá řeč
Přítomný čas prostý Minulý čas prostý
‘It looks great!’ He said that it looked

great.
Minulý čas Předminulý čas
‘I saw the film.’ She said that she’d

seen the film.
Předpřítomný čas Předminulý čas
‘He’s seen us.’ I said that he’d seen us.
will would
‘This will help.’ He said that this

would help.
can could
‘It can’t see us.’ She said that it

couldn’t see us.

• Nepřímá řeč se používá k zachycení:
– toho, co řekl někdo jiný:
Tom said that Peter would help us.

– toho, co daný mluvčí řekl v minulosti:
I said that Peter would help us.

The passive (present and past simple)
Trpný rod (přítomný a minulý čas prostý)
• Trpný rod přítomného či minulého času

prostého se tvoří pomocí příslušného tvaru
slovesa be + minulého příčestí.

• Trpný rod se používá, pokud chceme
zdůraznit činnost a odsunout do pozadí
činitele děje (osobu či věc, která činnost
vykonává). Porovnejte věty v činnném
a trpném rodě.
Činný:  They make CDs in Japan.
Trpný:  CDs are made in Japan.
Činný:  People used shells for money.
Trpný:  Shells were used for money.

by • předložka by

• Předložka by se používá, pokud chceme
zmínit také činitele děje.  
Činný:  Baird invented TV in 1924.
Trpný:  TV was invented by Baird in 1924.

Unit 10 • Lekce 10
Past perfect • Předminulý čas

Kladný tvar Zápor
I I
you you
he ’d he
she seen she hadn’t seenit had it
we we
you you
they they
’d = had

viz str. 10

• Předminulý čas se tvoří pomocí tvaru had
nebo hadn’t a příčestí minulého.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
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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
begin /bI"gIn/ began /bI"g&n/ begun /bI"gVn/ začít
bite /baIt/ bit /bIt/ bitten /"bItn/ kousat
break /breIk/ broke /br@Uk/ broken /"br@Ukn/ rozbít
bring /brIN/ brought /brO:t/ brought /brO:t/ přinést
build /bIld/ built /bIlt/ built /bIlt/ stavět
burn /b3:n/ burnt, burned /b3:nt/ burnt, burned /b3:nt/ hořet, pálit
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
catch /k&Í/ caught /kO:t/ caught /kO:t/ chytit
choose /Íu:z/ chose /Í@Uz/ chosen /"Í@Uzn/ vybrat
come /kVm/ came /keIm/ come /kVm/ přijít, přijet
cost /kQst/ cost /kQst/ cost /kQst/ stát (o ceně)
cut /kVt/ cut /kVt/ cut /kVt/ stříhat
do /du:/, /du/, /d@/ did /dId/ done /dVn/ dělat
draw /drO:/ drew /dru:/ drawn /drO:n/ kreslit
dream /dri:m/ dreamed /dri:md/, dreamed /dri:md/, snít

dreamt  /dremt/ dreamt  /dremt/
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
feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ krmit
feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ cítit (se)
fight /faIt/ fought /fO:t/ fought /fO:t/ bojovat
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
freeze /fri:z/ froze /fr@Uz/ frozen /"fr@Uzn/ (z)mrazit
get /get/ got /gQt/ got /gQt/ dostat
get up /get "Vp/ got up /gQt "Vp/ got up /gQt "Vp/ vstát, zvedat se
give /gIv/ gave /geIv/ given /"gIvn/ dát
go /g@U/ went /went/ been, gone /bi:n/, /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
hide /haId/ hid /hId/ hidden /"hIdn/ schovat (se)
hit /hIt/ hit /hIt/ hit /hIt/ udeřit
hold /h@Uld/ held /held/ held /held/ držet, svírat
hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ (z)ranit
keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ držet
know /n@U/ knew /nju:/ known /n@Un/ vědět
learn /l3:n/ learnt /l3:nt/, learnt /l3:nt/, učit se

learned  /l3:nd/ learned  /l3:nd/
leave /li:v/ left /left/ left /left/ odejít
lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ půjčit, zapůjčit
let /let/ let /let/ let /let/ nechat, dovolit
lose /lu:z/ lost /lQst/ lost /lQst/ ztratit
make /meIk/ made /meId/ made /meId/ (u)dělat
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mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ znamenat
meet /mi:t/ met /met/ met /met/ potkat
pay /peI/ paid /peId/ paid /peId/ (za)platit
put /pUt/ put /pUt/ put /pUt/ dát
read /ri:d/ read /red/ read /red/ číst
ride /raId/ rode /r@Ud/ ridden /rIdn/ jet, jezdit (na)
ring /rIN/ rang /r&N/ rung /rVN/ zvonit
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
shine /shaIn/ shone /SQn/ shone /SQn/ svítit
shoot /Su:t/ shot /SQt/ shot /SQt/ střílet, zastřelit
shut /SVt/ shut /SVt/ shut /SVt/ zavřít
sing /sIN/ sang /s&N/ sung /sVN/ zpívat
sit /sIt/ sat /s&t/ sat /s&t/ sedět
sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ spát
speak /spi:k/ spoke /sp@Uk/ spoken /"sp@Uk@n/ mluvit
spell /spel/ spelt, spelled /spelt/ spelt, spelled  /spelt/ psát, hláskovat
spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ strávit, utratit
split up /splIt "Vp/ split up /splIt "Vp/ split up  /splIt "Vp/ rozdělit se, rozejít se
stand /st&nd/ stood /stu:d/ stood /stu:d/ stát
steal /sti:l/ stole /st@Ul/ stolen /"st@Ul@n/ (u)krást
swim /swIm/ swam /sw&m/ swum /swVm/ plavat
swing /swIN/ swung /swVN/ swung  /swVN/ houpat se, kývat se
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
understand / !Vnd@"st&nd/ understood / !Vnd@"stud/ understood / !Vnd@"stud/ (po)rozumět
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
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