
Krátké odpovědi, viz též str. 12
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

• Zkrácených tvarů se používá v neformální
mluvené angličtině, tj. především v rozhovo-
rech mezi blízkými lidmi – s rodinou, přáteli
apod. Není to jazyk oficiálních rozhovorů
(pracovních, na úřadech, v televizi apod.).
Hi! My name’s Sarah and I’m 12 years old.

• Plných tvarů se používá ve formálním
jazyce, tj. v jazyce oficiálních rozhovorů
(pracovních, na úřadech, v televizi apod.).

Subject pronouns • Zájmena osobní

Jedn. č. Množné č.
I we
you you
he they
she
it

• Zájmena osobní mohou zastupovat vlastní
jména.
Mary is from England. She’s thirteen.

• Nelze použít zároveň vlastní jméno a osobní
zájmeno.
My mother is from Ireland.
NE: My mother she is from Ireland.

• V angličtině nelze osobní zájmeno vynechat.
‘Where’s Tom?’ ‘He’s at school.’
NE: ‘Where’s Tom?’ ‘Is at school.’ 

• Zájmeno it používáme k identifikaci osob.
‘Who’s that?’ ‘It’s John.’
NE: ‘He’s John.’ 

Adventures Starter – Gramatika
Unit 1 • Lekce 1
Demonstrative pronouns
Ukazovací zájmena

Jedn. č. Množné č.
this these
that those

• This a these používáme, když hovoříme
o věcech, které jsou blízko nás. That a those
používáme, když hovoříme o věcech, které
jsou dále od nás. 

• This používáme, když někoho představujeme.
This is Nick.

be: present simple • být: přítomný čas prostý

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

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

Otázka
Am I …?
Are you …?

he …?
Is she …?

it …?
we …?

Are you …?
they …? Adventures Starter – Gramatika 1



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

2 Adventures Starter – Gramatika

• Zájmeno it používáme, když hovoříme
o čase, počasí a vzdálenostech.
It ’s half past three. It ’s my birthday. It ’s hot.
It ’s 20 kilometres from here.

Interrogative pronouns • Tázací zájmena
• Tázací zájmena používáme v některých

typech otázek.
How are you?
How old are you?
Who’s that?
Where’s Peter now?
What are those?
When is your birthday?
What time is the music club?

Unit 2 • Lekce 2
have got • mít, vlastnit

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. 12
Kladný tvar Záporný tvar

I I
Yes, 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 používáme k vyjádření
vlastnictví.
I’ve got a computer.
She hasn’t got a moustache!
How many comics have they got ?

• V krátkých odpovědích nepoužíváme tvar
got.
Have you got a computer? 
Yes, I have.
NE: Yes, I have got.

Possessive ’s • Přivlastňování
• Přivlastňovací tvar tvoříme přidáním

přípony ’s k podstatnému jménu
v jednotném čísle.
Lucy’s friend is a model.

• Je-li podstatné jméno v množném čísle
zakončeno na –s, připojujeme apostrof (’).
The teachers’ room is very nice.

Prepositions of time
Předložky u časových údajů
• Předložka on se používá u dnů v týdnu a dat.

on Monday      on Tuesday      on18th February

• Předložka in se používá u měsíců a let.
in February      in March      in 2003

• Předložka at se používá u hodin.
at three o’clock      at half past four



Přivlastňovací
zájmena
my
your
his
her
its 
our
your
their

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

Spelling: third person singular (affirmative)
Pravopis: třetí osoba jednotného čísla
(kladný tvar)
• Tvar třetí osoby jednotného čísla tvoříme

přidáním koncovky –s k základnímu tvaru
slovesa.
play plays like likes

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen na
skupinu souhláska + –y, mění se toto –y na –i
a přidává se koncovka –es.
study studies

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na –ch, –sh, –ss, –o nebo –x, přidáváme
koncovku –es.
watch watches
relax relaxes
wash washes
go goes

Pronunciation: /Iz/ • Výslovnost: /Iz/
• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen

ve výslovnosti na skupinu souhláska + –es,
vyslovujeme koncovku jako /Iz/.
watches /Iz/ relaxes /Iz/ uses /Iz/ exercises /Iz/
practises /Iz/

Possessive adjectives
Osobní a přivlastňovací zájmena

Osobní
zájmena
I
you
he
she
it
we
you
they

Unit 3 • Lekce 3
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. 12
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 používáme k popisu
dějů, které se odehrávají v přítomnosti.
Obvykle mívají charakter zvyků a rutinních
činností.
We don’t eat a lot of snacks.
Do you watch TV every day?

• Přítomný čas prostý také používáme, jestliže
hovoříme o věcech, které jsou trvale či
všeobecně platné.
Fruit and vegetables contain a lot of vitamins.
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Zápor
I ’m not relaxing
you aren’t relaxing
he
she isn’t relaxing
it
we
you aren’t relaxing
they
’m = am
aren’t = are not
isn’t = is not

Osobní zájmena –
předmětový tvar
me
you
him
her
it
us
you
them

Unit 5 • Lekce 5
Present continuous
Přítomný čas průběhový

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

Otázka
Am I relaxing?
Are you relaxing?

he 
Is she relaxing?

it 
we 

Are you relaxing?
they

Krátké odpovědi, viz též str. 12
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 k popisu
děje, který se odehrává v okamžiku, kdy
o něm hovoříme.
She’s dancing with a police officer!

Unit 4 • Lekce 4
Adverbs of frequency • Frekvenční příslovce

• Frekvenční příslovce vyjadřují, jak často se
odehrává určitá činnost či jak často nastává
určitá situace.

• Frekvenční příslovce obvykle stojí před
přísudkem. Viz též souhrnný výklad
o slovosledu, str. 12
My parents usually go to bed late.
I often watch football on TV.
NE: I watch often football on TV.

Subject and object pronouns
Osobní zájmena: podmětový a předmětový
tvar 

Osobní zájmena – 
podmětový tvar
I
you
he
she
it
we
you
they

• Slovesem like se pojí s předmětem vyjádře-
ným podstatným jménem nebo zájmenem.
‘Is football your favourite sport?’
‘Yes, I like it a lot.’
NE: ‘Yes, I like a lot.’

Present simple: interrogative pronouns
Přítomný čas prostý: tázací zájmena
• Tázací zájmena stojí na začátku otázky. 

• Zapamatujte si správný slovosled. Viz též
souhrnný výklad o slovosledu, str. 12.

Tázací Pom. sl. Podmět Infinitiv Ostatnízájmeno do/does

Where do you live?
What time does the game start today?
What does Susan watch on TV?
How often do you eat curry?

4 Adventures Starter – Gramatika



Spelling: -ing form • Pravopis: přípona -ing

• Přítomný čas průběhový tvoříme spojením
tvaru pomocného slovesa to be a základního
tvaru plnovýznamového slovesa s příponou
–ing.
sing singing

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na –e, toto –e se vypouští a připojí se
koncovka –ing.
dance dancing

• Jestliže je sloveso zakončeno ma skupinu
samohláska + souhláska, pak se tato
souhláska před koncovkou –ing zdvojuje.
stop stopping

Position of adjectives
Postavení přídavných jmen ve větě
• Přídavná jména stojí před podstatným

jménem, které rozvíjejí. Viz též souhrnný
výklad o slovosledu, str. 12.
I don’t eat Chinese food.
NE: I don’t eat food Chinese.

• Je možno použít i dvou a více příd. jmen.
He’s a strange old man.
NE: He’s a man old and strange.

• Ve větách se slovesem to be ve funkci spony
stojí přídavné jméno až za slovesem to be.
Viz též souhrnný výklad o slovosledu, str. 12.
She’s intelligent.

Unit 6 • Lekce 6
Plurals • Množné číslo podstatných jmen

• Množné číslo podstatných jmen se obvykle
tvoří přidáním koncovky –s k tvaru
jednotného čísla.
map maps tent tents

• Některé tvary množného čísla se tvoří
koncovkami –es nebo –ies.  Tvoření se řídí
stejnými pravopisnými pravidly jako
v případě tvoření tvarů přítomného času
prostého (viz str. 3).
torch torches
battery batteries

• Některé tvary množného čísla jsou
nepravidelné.
person people child children
man men wife wives
woman women knife knives

Countable and uncountable nouns
Počitatelná a nepočitatelná podst. jména

Počitatelná Nepočitatelná
a motorbike petrol
some motorbikes some petrol
six motorbikes

• Počitatelná podstatná jména mají tvary
jednotného i množného čísla.
battery batteries restaurant restaurants 

• Ve spojení s počitatelnými podstatnými
jmény používáme číslovku nebo člen a/an.
a photo one film two postcards

• Nepočitatelná podstatná jména nemají
tvary množného čísla.
petrol  NE: petrols
water  NE: waters

• Ve spojení s nepočitatelnými podstatnými
jmény nikdy nepoužíváme člen a/an nebo
číslovky.
NE: a petrol one petrol two petrols

a/an • neurčitý člen a/an

• Neurčitý člen a/an používáme ve spojení
s tvary jednotného čísla počitatelných
podstatných jmen. 

• Neurčitý člen má tvar a, jestliže následující
podstatné jméno začíná souhláskou.
There’s a swimming pool.

• Neurčitý člen má tvar an ve spojení
s podstatnými jmény, která začínají
na samohlásku.
There’s an Internet café.
Have you got an anorak? 

Adventures Starter – Gramatika 5



Zápor
I
you
he
she can’t
it
we
you
they
can’t = cannot
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Krátké odpovědi, viz též str. 12
Kladný tvar Záporný tvar
Yes, there is. No, there isn’t.
Yes, there are. No, there aren’t.

by and on • předložky by a on

• Předložku by obvykle používáme
pro vyjádření způsobu přepravy.
‘How do you travel to school?’
‘By car.’ / ‘By bus.’
NE: ‘In car.’

• Vazba on foot – pěšky je výjimka.
NE: ‘By foot.’

Unit 7 • Lekce 7
can • sloveso moci/umět

Kladný tvar
I
you
he
she can
it
we
you
they

Otázka
I
you
he

Can she …?
it
we
you
they

Krátké odpovědi, viz též str. 12
Kladný tvar Záporný tvar

I I
you you
he he

Yes, she can. No, she can’t.
it it
we we
you you
they they

some and any • nějaký; žádný (ve spojení se
záporným tvarem slovesa)

Kladný tvar
I’ve got some matches.
I’ve got some food.

Zápor
I haven’t got any batteries.
I haven’t got any money.

Otázka
Have you got any batteries?
Have you got any money?

• Some a any se používají ve spojení s tvary
množného čísla počitatelných podstatných
jmen.

• Some a any se také používají ve spojení
s nepočitatelnými podstatnými jmény.

• Some se používá v kladných větách.
There are some warm clothes in the tent.

• Any se používá v otázce a v záporu, protože
v angličtině nesmějí stát dva zápory vedle
sebe (záporné sloveso a záporné zájmeno).
You haven’t got any food.
Are there any maps in the tent?

there is/there are • vazba there is/there are –
někde něco je, existuje

Kladný tvar

There ’s a café.
is

There are five swimming pools.

Zápor

There isn’t a bank.
is not

There aren’t any cars.
are not

Otázka
Is there a disco?
Are there any shops?



’m
’re

’s

’re

’m not
aren’t

isn’t

aren’t

going to travel
going to travel

going to travel

going to travel

going to travel
going to travel

going to travel

going to travel

Prepositions of place
Předložky s významem místa
• Předložky behind, on, next to, in front of, in

a under používáme k popisu polohy věci či
osoby.

• Tyto předložkové fráze se nepojí s žádnými
dalšími předložkami.
It’s behind the rucksack.
NE: It’s behind of the rucksack.

Unit 8 • Lekce 8
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

• Sloveso can se používá ve spojení se
základním tvarem plnovýznamového slovesa.
I can make a fire.
NE: I can to make a fire.

• Can se používá k vyjádření schopnosti,
dovednosti. Užívá se vždy ve spojení
s plnovýznamovým slovesem:
I can do it, NE: I can it.
I can sew.
Jim can’t use a computer.

Pronunciation: can
Výslovnost: sloveso can – moci, umět
• V kladných oznamovacích větách a otázkách

vyslovujeme jako /k@n/.

• V záporných větách vyslovujeme jako /kA:nt/.

• V krátkých kladných odpovědích vyslovujeme
jako /k&n/.

must • muset

Kladný tvar
I
you
he
she must
it
we
you
they

• Must se používá k vyjádření povinnosti
nebo toho, jak je důležité něco vykonat či
nevykonat.
They must use some insect repellent.

Imperatives • Příkazy

Kladný tvar Zápor
Stop! Don’t stop!

• Rozkazovací způsob se používá k vyjádření
pokynů či nařízení.
Don’t go near big rivers.
Use a good insect repellent.
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I
you
he
she mustn’t
it
we
you
they
mustn’t = must not



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
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• V angličtině se určitý člen vypouští, jestliže
o věcech hovoříme v obecném smyslu.
Water is good for you.
I like computer games.
NE: I like the computer games.

Unit 9 • Lekce 9
was/were • tvary minulého 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. 12
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

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

he
Is she going to travel …?

it
we 

Are you going to travel …?
they

• Vazba slovesa být + going to + zákl. tvar
plnovýz. slovesa se používá k vyjádření
plánů a záměrů do budoucnosti.
I’m going to be a rock star.
The tour is going to start in England.

Time expressions: future
Časové výrazy: budoucnost

• Pro vyjádření budoucnosti používáme
časové výrazy ve spojení se slovy next a this:
next Sunday/week/weekend/
month/year
this Sunday/week/weekend/
month/year
The tour is going to start this weekend.

• Můžeme také použít následující typy
vyjádření času: tomorrow morning/
afternoon/evening/night a this evening.

Articles: a/an and the • Členy a/an a the

• Neurčitý člen má tvary a/an.

• Člen a/an používáme ve spojení s počitatel-
ným podstatným jménem v jednotném čísle.

• U tvarů množného čísla neurčité členy a/an
nepoužíváme.
a house
some houses

• The je člen určitý. Používá se ve spojení
s tvary jednotného a množného čísla
podstatných jmen.
The shelf is next to the table.
The shelves are expensive.



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

Past simple regular verbs
Minulý čas prostý u pravidelných sloves

Kladný tvar
I
you
he
she lived
it
we
you
they

• V minulém čase je tvar slovesa stejný
ve všech osobách obou čísel. Na rozdíl
od češtiny, v níž se minulý čas skládá ze
dvou slovesných tvarů (šel jsem), vyjadřuje
angličtina minulý čas v oznamovací větě
jednoduchým slovesným tvarem.

• Minulý čas prostý používáme, když hovoříme
o činnostech a stavech, které se odehrály/
nastaly v minulosti. Činnosti, stavy a děje
vyjádřené prostým min. časem jsou pojímány
jako celistvé a ukončené, popř. opakované.
People criticized his work.
Some people didn’t listen.

Spelling: past simple regular verbs
Pravopis: minulý čas prostý u pravid. sloves 
• V kladných oznamovacích větách se

u pravidelných sloves minulý čas obvykle
tvoří přidáním přípony –ed k základnímu
tvaru slovesa.
watch watched play played

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na –e, přidává se pouze –d.
live lived

• Jestliže je základní tvar slovesa zakončen
na skupinu souhláska + –y, mění se –y před
přidáním přípony –ed na –i.
marry married

• Jestliže základní tvar slovesa je zakončen
na skupinu samohláska + souhláska, pak se
před příponou –ed tato souhláska zdvojuje.
stop stopped

• Was a were (tvary slovesa být v prostém
minulém čase) se používají k popisu stavu
věcí a osob v minulosti.
Elvis Presley was a pop star.

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

Kladný tvar Zápor
There ’s a person. There isn’t a person.
There are some There aren’t any 

people. people.

there was/there were • vazba there was/there were

• Vazba there is/there are má pro vyjádření
minulého času tvary there was/there were.

Kladný tvar Zápor
There was a person. There wasn’t a person.
There were some There weren’t any 

people. people.
wasn’t = was not
weren’t = were not

Otázka
Was there a car?
Were there two cars?

Krátké odpovědi, viz též str. 12
Kladný tvar Záporný tvar
Yes, there was. No, there wasn’t.
Yes, there were. No, there weren’t.
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Pronunciation: past simple regular verbs
Výslovnost: minulý čas pravidelných sloves
• Pokud je základní tvar slovesa zakončen

ve výslovnosti na –t nebo –d, vyslovujeme
koncovku –ed jako /Id/.
acted, visited

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
ve výslovnosti na samohlásku anebo znělou
souhlásku, vyslovíme koncovku –ed jako /d/.
died, stayed

• Pokud je základní tvar slovesa zakončen
ve výslovnosti neznělou souhláskou,
vyslovujeme koncovku –ed jako /t/.
talked, divorced

Unit 10 • Lekce 10
Past simple irregular verbs
Minulý čas nepravidelných sloves
• Vedle pravidelných sloves existují slovesa

nepravidelná, která tvar minulého času
a trpného příčestí netvoří koncovkou –ed.
have had go went

Past simple regular and irregular verbs
Minulý čas prostý u pravidelných
a nepravidelných sloves

Otázka
I
you
he

Did she find …?
it
we
you
they

Krátké odpovědi, viz též str. 12
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

• Otázky v minulém čase prostém  se tvoří
spojením pomocného slovesa did
a základního tvaru plnovýznamového
slovesa.
When did Sally start university?
NE: When Sally started university?
NEBO: When did Sally started university?

Time expressions: past
Vyjádření času: minulost
• Ve větách s minulým časem prostým se

používají časové výrazy last … nebo … ago.
last night/Sunday/week/weekend/
month/year
two hours/days/weeks/months/years
ago
She started university six months ago. 
She started university last year.



Irregular verbs • Nepravidelná slovesa
Infinitive Infinitiv Past simple Minulý čas
be /bi:, bI/ být was /wQz, w@z/, byl

were  /w3:(r), w@(r)/
become /bI"kVm/ stát se became /bI"keIm/ stal se
break /breIk/ zlomit, rozbít broke /br@Uk/ zlomil, rozbil
bring /brIN/ přinést brought /brO:t/ přinesl
buy /baI/ koupit bought /bO:t/ koupil
can /k&n, k@n/ moci, umět could /kUd/ mohl, uměl
come /kVm/ přijít came /keIm/ přišel
cost /kQst/ stát cost /kQst/ stál (o ceně)
do /du:/ dělat did /dId/ dělal
drink /drINk/ pít drank /dr&Nk/ pil
drive /draIv/ řídit drove /dr@Uv/ řídil
eat /i:t/ jíst ate /eIt/ jedl
fall /fO:l/ cítit fell /fel/ cítil
find /faInd/ najít found /faUnd/ našel
fly /flaI/ létat flew /flu:/ letěl
forget /f@"get/ zapomenout forgot /f@"gQt/ zapomněl
get /get/ dostat, získat got /gQt/ dostal, získal
get up /get "Vp/ vstát got up /gQt "Vp/ vstal
give /gIv/ dát gave /geIv/ dal
go /g@U/ jít went /went/ šel
have /h&v/ mít had /h&d/ měl
hear /hI@(r)/ slyšet heard /h3:d/ slyšel
hit /hIt/ udeřit hit /hIt/ udeřil
keep /ki:p/ udržovat ( v určitém stavu) kept /kept/ udržoval
know /n@U/ znát, vědět knew /nju:/ znal, věděl
leave /li:v/ odejít, zanechat left /left/ odešel, zanechal
lose /lu:z/ ztratit lost /lQst/ ztratil
make /meIk/ vyrobit made /meId/ vyrobil
mean /mi:n/ znamenat meant /ment/ znamenal
meet /mi:t/ setkat se met /met/ setkal se
pay /peI/ platit paid /peId/ platit
put /pUt/ položit put /pUt/ položil
read /ri:d/ číst read /red/ četl
run /rVn/ běžet ran /r&n/ běžel
say /seI/ říci said /sed/ řekl
see /si:/ vidět saw /sO:/ viděl
sell /sel/ prodat sold /s@Uld/ prodal
send /send/ poslat sent /sent/ poslal
sing /sIN/ zpívat sang /s&N/ zpíval
speak /spi:k/ mluvit spoke /sp@Uk/ mluvil
spend /spend/ strávit, utratit spent /spent/ strávil, utratil
swim /swIm/ plavat swam /sw&m/ plaval
take /teIk/ vzít took /tUk/ vzal
teach /ti:Í/ učit taught /tO:t/ učil
tell /tel/ říci told /t@Uld/ řekl
think /TINk/ myslet thought /TO:t/ myslel
throw /Tr@U/ hodit threw /Tru:/ hodil
wake up /weIk "Vp/ vzbudit se woke up /w@Uk "Vp/ vzbudil se
wear /we@(r)/ nosit, mít na sobě wore /wO:(r)/ nosil, měl na sobě
win /wIn/ zvítězit won /wVn/ zvítězil
write /raIt/ psát wrote /r@Ut/ psal
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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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