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IB  be
I.1

Kladný tvar 
I am (short form: I’m)

you are

he/she/it is

we are

you are

they are

Zápor
I am not

you are not

he/she/it is not

we are not

you are not 

they are not

Otázka
Am I?

Are you?

Is he/she/it?

Are we?

Are you?

Are they?

Krátká odpověď
Yes, I am. / No, I’m not.

Yes, you are. / No, you are not.

Yes, she is. / No, she is not.

Yes, we are. / No we are not.

Yes, you are. / No, you are not.

Yes, they are. / No, they are not.

I.2
Zkrácené tvary
I am – I’m   you are – you’re   we are – we’re    
they are – they’re   I am not – I’m not   is not – isn’t    
are not – aren’t

V krátkých kladných odpovědích nepoužíváme zkrácené 
tvary.
Yes, I am (NE Yes, I’m)

Osobní a přivlastňovací zájmena
I.3

Osobní zájmena Přivlastňovací zájmena
I my

you your

he his

she her

it its

we our

you your

they their

I.4
Přivlastňovací zájmena mají stejný tvar před podstatným 
jménem v jednotném i množném čísle.
my book   my books
Přivlastňovací zájmena často používáme, hovoříme-li  
o částech těla a oblečení.
Close your eyes.   Put on your jacket.
its a it’s
Pozor! The dog has got its food.   It’s a black dog.

Ukazovací zájmena
I.5
Ukazovací zájmena this a these se používají pro předměty, 
které jsou u nás blízko.
This is a pen.   These are my trainers.
Ukazovací zájmena that a those se používají pro předměty, 
které u nás nejsou blízko.
That’s my house.   Those are nice flowers.
Chceme-li někoho představit, použijeme ukazovací zájmeno 
this.
This is Tom.
Chceme-li reagovat na to, co řekl někdo jiný, použijeme 
ukazovací zájmeno that.
‘Are you Catherine?’   ‘That’s right.’
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IC  have got
I.6

Kladný tvar 
I have got (short form: I’ve got)

He/She/It has got (short form: he’s got)

You/We/They have got (short form: you’ve got)

Zápor
I haven’t got

He/She/It hasn’t got

You/We/They haven’t got

Otázka
Have I got …?

Has he/she/it got …?

Have you/we/they got …?

Krátká odpověď
Yes I have. / No, I haven’t.

Yes, he/she/it has. / No, he/she/it hasn’t.

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

I.7
Pokud hovoříme o předmětech, které někomu patří, 
použijeme sloveso have got.
I’ve got a new phone.   It’s got an MP3 player.
Have got se také používá, hovoříme-li o členech rodiny.
Have you got a sister? No, I haven’t. But I’ve got two brothers.
Have got se dále používá pro popis vzhledu osob.
He’s got dark hair.   She’s got a big nose.
What colour eyes have you got?

Členy
I.8
Neurčité členy (a a an) se používají pouze s podstatnými 
jmény počitatelnými v jednotném čísle.
a book   a computer
Určité členy se používají s počitatelnými podstatnými 
jmény v jednotném i množném čísle a podstatnými jmény 
nepočitatelnými.
the table   the chair   the water

I.9
Neurčitý člen an se používá, vyslovuje-li se na začátku 
následujícího slova samohláska.
an egg   an Indian restaurant   an hour

Pamatujte, že psaní a výslovnost slov se v angličtině může 
lišit. Výslovnost některých slov, na jejichž začátku píšeme u, 
začíná souhláskou /j/:
a university   a useful book   a US city

I.10
Členy a a an se používají, hovoříme-li o něčem poprvé. 
Pokud danou věc zmiňujeme znovu, použijeme the.
There is a phone.   The phone isn’t mine.

I.11
Existují výjimky, které je třeba naučit se nazpaměť.

Výjimky bez členu:
play football/tennis
watch television
have breakfast/lunch/dinner
go to school/work/hospital/church/university
at night

Výjimky se členem:
play the piano / the guitar
listen to the radio, see a film
have a snack / a drink / a sandwich
go to the theatre / the cinema / the doctor’s
during the day, in the morning / afternoon / evening

1B  Přítomný čas prostý:  
 kladné tvary
1.1

Kladná věta 
I/You/We/They work.

He/She/It works.

1.2
Pravidla pravopisu pro třetí osobu čísla jednotného (he/she/it)
Většina sloves: přidáme -s.
+ -s startstarts      playplays

Slovesa končící na -ch / -s / -sh / -o: přidáme -es.
 + -es  watch watches  go goes

Slovesa končící na souhlásku + -y: přidáme -es a změníme 
-y na -i.
-y-ies studystudies  carrycarries

1.3
Přítomný čas prostý používáme:
•	 pro	věci,	které	se	dějí	stále	nebo	pravidelně.
 I watch TV every day.
 I get up at 7.30.
 My brother plays basketball.
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•	 pro	fakta,	která	jsou	vždy	pravdivá.
 Russell Crowe comes from New Zealand.
 Cats like milk. I live in Oxford.

Přítomný čas prostý: zápor
1.4

Zápor
I/You/We/They don’t play.

He/She/It doesn’t play.

Plné tvary
I don’t play. = I do not play.

He doesn’t play. = He does not play.

Zápor tvoříme pomocí don’t nebo doesn’t a základního tvaru 
slovesa. (Základní tvar slovesa je infinitiv bez to, např. go, 
have, work.)

1D  Přítomný čas prostý: otázky
1.5

Otázky
Do I/you/we/they work?

Does he/she/it work?

Krátké odpovědi
Yes, I do. / No, I don’t.

Yes, she does. / No, he doesn’t.

Yes, they do. / No, you don’t.

Otázky v přítomném čase prostém tvoříme pomocí do nebo 
does a základního tvaru slovesa. (Základní tvar slovesa je 
infinitiv bez to.)
Do you play football?
Does he play football?
Pozor: nepoužíváme tvar třetí osoby čísla jednotného.
Does he plays football?

1.6
Pokud chceme zjistit nějakou informaci, používáme tázací 
zájmena (who, what, where, when, atd.). Tázací zájmena 
stojí na začátku otázky.
Where do you live?
When do you go to bed?
Za What někdy následuje podstatné jméno:
What music do you like?
What subjects do you do at school?
Předložky v otázce bývají zpravidla na jejím konci:
What music do you listen to?
Who do you live with?

1F  Zájmena, předmětný tvar
1.7

Zájmena – podmětný tvar Zájmena –předmětný tvar
I me

you you

he him

she her

it it

we us

you you

they them

1.8
Pro osoby používáme me, him, her, us a them.
There’s Ann. Do you know her?
Pro věci používáme it a them.
I never eat apples. I hate them.
This is your pen. Do you want it?
Po předložkách používáme osobní zájmena v předmětném 
tvaru.
Listen to me!
Do you want to come with us?

2B  Příslovce četnosti
2.1
Příslovce četnosti používáme, chceme-li vyjádřit, jak často 
něco děláme.

 0%    100%
 never occasionally sometimes often always

2.2
Obvyklé místo příslovce četnosti ve větě je:
•	 hned	za	slovesem	be.
He’s always late for school.
She isn’t always happy to see me.

•	 hned	před	všemi	ostatními	slovesy.
They often play tennis at the weekend.
You never phone me.
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2D  Can
2.3

Kladný tvar 
I/You/We/They/He/She/It can dance.

Zápor
I/You/We/They/He/She/It can’t dance.

Plný tvar can’t je cannot.

Otázka
Can I/you/we/they/he/she/it dance?

Krátká odpověď
Yes, I can. / No, I can’t.

Yes, she can. / No, she can’t.

Yes, we can. / No, we can’t.

V krátkých odpovědích používáme zkrácený tvar can’t.

2.4
Can používáme:
•	 hovoříme-li	o	svých	schopnostech.
 I can dance.
 Pete can’t cook.
 Can toy play the guitar? Yes, I can.
•	 k	vyjádření	žádostí	a	proseb.
 Can you come to my party?
 Can you repeat that, please?

Příslovce
2.5
Většinu příslovcí vytvoříme přidáním přípony -ly  
k přídavnému jménu.
slowslowly   carefulcarefully   easyeasily

Některá přídavná jména se nemění.
fast   high   late   low   early   hard

Příslovce od good je well.

2.6
Příslovce používáme spolu se slovesy, říkají nám jak  
se něco děje.
It’s raining hard.   He sings badly.

2G  Rozkazovací způsob
2.7
Rozkazovací způsob vytvoříme tak, že použijeme  
základní tvar slovesa. Pro vytvoření záporu přidáme  
před sloveso don’t.
Join our reading group!
Don’t forget – we meet every Friday.

3B  there is / there are
3.1

jednotné číslo množné

Kladný tvar
There’s a book. There are some books.

Zápor
There’s a book. There are some books.

Kladný tvar
There isn’t a book. There aren’t any books.

Otázka
Is there a book? Are there any books?

Krátká odpověď
Yes, there is. / No, there 
isn’t.

Yes, there are. / No, there 
aren’t.

3.2
Obvykle používáme zkrácený tvar od there is: there’s.  
V kladných krátkých odpovědích však použijeme plný tvar:
Is there a TV?  Yes, there is. (NE Yes, there’s.)
There are zkrácený tvar nemá.

3.3
Ptáme-li se na jednotné číslo, použijeme Is there a …?
Is there a bin in the class room?
Ptáme-li se na množné číslo, použijeme Are there any …?
Are there any pens on the desk?
S jednotným číslem používáme There isn’t a …

There isn’t a notice board in our classroom.
S množným číslem používáme There aren’t any …

There aren’t any books in my schoolbag.

Viz 5.2 pro více informací o some a any.
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3D  have to
3.4

Kladný tvar
I have to

be home before ten o’clock.

You have to

He has to

She has to 

It has to

We have to 

You have to

They have to

Zápor
I don’t have to

be home before ten o’clock.

You don’t have to

He doesn’t have to

She doesn’t have to 

It doesn’t have to

We don’t have to 

You don’t have to

They don’t have to

Otázka
Do I have to

be home before ten o’clock?

Do you have to

Does he have to

Does she have to 

Does it have to

Do we have to 

Do you have to

Do they have to

Krátká odpověď
Yes, I/we/you/they do. / No, I/we/you/they don’t.

Yes, he/she/it does. / No, he/she/it doesn’t.

3.5
Have to použijeme, chceme-li vyjádřit, že je něco nezbytné 
nebo povinné.
She has to be at school before 8:30.
Don’t have to použijeme, chceme-li vyjádřit, že něco není 
nezbytné (ale není to proti pravidlům).
We don’t have to have lunch at school. Some people go home 
for lunch.

4B  Přítomný čas průběhový
4.1

Kladný tvar Zápor
I’m eating. I’m not eating.

You’re eating. You’re not eating.

He’s/She’s/It’s eating.  He/She/It isn’t eating.

We’re/You’re/They’re 
eating.

We/You/They aren’t eating.

Otázka
Am I

eating?
Are you 

Is he/she/it

Are we 

Krátká odpověď
Yes, I am. / No, I’m not.

Yes, she is. / No, she isn’t.

Yes, we are. / No, we aren’t.

Přítomný čas průběhový tvoříme pomocí:
•	 správného	tvaru	slovesa	be + tvaru významového slovesa 

končícího -ing.
 drink   She is drinking.
 work   They aren’t working.
 listen  Are you listening?

4.2
Pravopis tvarů končících na -ing:
K většině sloves přidáme -ing.
play  +  -ingplaying

Pokud sloveso končí na souhlásku + -e, vypustíme -e  
a přidáme -ing. 
dance  -e  + -ingdancing

Pokud sloveso končí na krátkou samohlásku + souhlásku, 
zdvojíme danou souhlásku.
swimswimming

4.3
Přítomný čas průběhový používáme:
•	 pro	něco,	co	se	děje	právě	teď.
 Mum’s in the kitchen. She’s cooking dinner.
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4D  Přítomný čas prostý a průběhový
4.4
Přítomný čas prostý a průběhový používáme různě. Jejich 
hlavní využití jsou:
Přítomný čas prostý
•	 hovoří	o	pravidelných	činnostech	nebo	událostech
 I always get up at 6:30.
•	 hovoří	o	obecných	faktech	nebo	pravdách
 We live in London.
 Cats eat birds.
Přítomný čas průběhový
•	 popisuje	činnost	nebo	událost,	která	se	děje	právě	teď
 Logan is dancing really badly.
 Oh no! It’s raining.

4.5
Existují slovesa, která se nepoužívají v přítomném čase 
průběhovém – nebo v jiných průběhových časech. Patří  
k nim: 
believe, hate, know, like, love, mean, need, know, prefer, 
understand, want

I’m not dancing because I hate (NE I’m hating) this song.

4F  Přítomný čas průběhový  
 pro vyjádření budoucnosti
4.6
Přítomný čas průběhový můžeme použít i k vyjádření 
věcí, které jsou dohodnuty do budoucnosti. Často se pojí 
s udáním času v budoucnosti: this evening, tomorrow 
afternoon, next Sunday, atd.
Lucas is going bowling on Sunday morning.
We’re meeting at ten o’clock tomorrow morning.
Časový výraz ve větě nemusí být, když je zřejmé, že mluvíme 
o budoucnosti.
‘What are you doing this evening?’ ‘I’m watching a DVD.’
What time are you going to bed?

5B  Množství
5.1
Počitatelná  a nepočitatelná podstatná jména
•	 Počitatelná	podstatná	jména	označují	věci,	které	můžeme	

počítat. Mají jednotné a množné číslo:
 an orange   two oranges
•	 Nepočitatelná	podstatná	jména	označují	věci,	které	

nemůžeme spočítat, můžeme je zvážit nebo změřit. Mají 
pouze jednotné číslo.

 some bread   I like cheese. 

•	 Pokud	chceme	udat	množství	nepočitatelných	
podstatných jmen, používáme slova jako bowl, glass, atd.

 a bowl of pasta   a bottle of milk   a slice of cheese    
 a kilo of beef   a glass of lemonade

5.2
some a any
•	 Some obvykle používáme v kladných větách s množným  

číslem počitatelných podstatných jmen  
a s nepočitatelnými podstatnými jmény.

 There are some apples on the table.
 There’s some bread on the shelf.
•	 Any obvykle používáme v záporných větách a v otázkách  

s množným číslem počitatelných podstatných jmen  
a s nepočitatelnými podstatnými jmény.

 He doesn’t want any food. There aren’t any eggs.
 Is there any coffee?  Are there any bananas?

5.3
How much / many …?
How much … ? obvykle používáme s nepočitatelnými 
podstatnými jmény. 
How much milk have we got?   Two litres. / Three bottles /  
A lot. / None.
How many …? obvykle používáme s počitatelnými 
podstatnými jmény.
How many eggs do you need?   Six.

5D  should / shouldn’t
5.4
Po should následuje základní tvar slovesa, should je stejné 
ve všech osobách.

Kladný tvar
I/You/He/She/It should

go home now.
We/You/They should

Zápor
I/You/He/She/It shouldn’t

go home now.
We/You/They shouldn’t

Otázka
Should I/you/he/she/it 

go home now?
Should we/you/they

5.5
Should používáme k udílení rad.
It’s cold. You should wear a coat.
You shouldn’t copy your friend’s homework.
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5F  would like
5.6
Would like je zdvořilejší vyjádření I want. Would like je 
stejné ve všech osobách (I, you, she, we, atd.) a obvykle 
používáme zkrácený tvar (’d like). Pojí se s podstatným 
jménem nebo infinitivem.
I’d like coffee, please. My friend would like tea.
We’d like to go home now.

5.7
Would you like …? použijeme, chceme-li vyjádřit zdořilé 
nabídky či pozvání.
‘Would you like a sandwich?’   ‘No, thank you.’
‘Would you like to see my photos?’   ‘Yes, please.’

6B  Minulý čas prostý: be a can
6.1
Minulý čas od be je was nebo were.
•	 wasn’t = was not  weren’t = were not

Kladný tvar Zápor
I was ill I wasn’t ill

you were ill you weren’t ill

he/she/it was ill he/she/it wasn’t ill

we were ill we weren’t ill

you were ill you weren’t ill

they were ill they weren’t ill

Otázka Krátká odpověď
Was I ill? Yes, I/he/she/it was.

No, I/he/she/it wasn’t.

Yes, you/we/they were.

No, you/we/they weren’t.

Were you ill?

Was he/she/it ill?

Were we ill?

Were you ill?

Were they ill?

6.2
Minulý čas od can je could. 
•	 Tvar	could je stejný pro všechny osoby. 
•	 couldn’t = could not

•	 Po	could používáme infinitiv bez to.
I could see everything. (NE I could to see everything.)

Kladný tvar Zápor
I could read I couldn’t read

You could read You couldn’t read

He/She/It could read He/She/It couldn’t read

We could read We couldn’t read

You could read You couldn’t read

They could read They couldn’t read

Otázka Krátká odpověď
Could I read? Yes, I/you/he/she/it/we/

they could.

No, I/you/he/she/it/we/
they couldn’t.

Could you read?

Could he/she/it read?

Could we read?

Could you read?

Could they read?

6D  Minulý čas prostý: kladné tvary  
 (pravidelná slovesa)
6.3
Kladný tvar minulého času prostého je ve všech osobách stejný.

Kladný tvar
I watched TV.

You watched TV.

He/She/It watched TV.

We watched TV.

You watched TV.

They watched TV.

6.4
Pravopis: kladný tvar minulého času prostého 
pravidelných sloves
U většiny sloves tvoříme minulý čas prostý přidáním 
koncovky -ed ke slovesu.
 play  +  -ed   played

Pokud sloveso končí na -e, přidáme -d.
 dance  +  -d    danced

Pokud sloveso končí na souhlásku + -y, změníme -y na -i  
a přidáme -ed

 hurry  -y  +  -ied    hurried

Pokud sloveso končí na krátkou samohlásku a souhlásku, 
zdvojíme koncovou souhlásku.
 stop  +  ped    stopped
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6.5
Minulý čas prostý používáme pro činnosti nebo události, 
které se staly v určitém bodě v minulosti.
We played football yesterday afternoon.
I walked to school this morning.

7B  Minulý čas prostý  
 (nepravidelná slovesa)
7.1
Některá slovesa mají nepravidelný tvar minulého času 
prostého. Pro tato slovesa neexistují pravidla pravopisu,  
je třeba se je naučit jako slovíčka. 
Viz přehled na straně 141.
go – went   I went shopping yesterday.
spend – spent   I spent all my money.

7.2
Kladný tvar minulého času prostého je ve všech osobách 
stejný, v jedotném i množném čísle (I, you, he, we, atd.).
I saw a friend last night.
She saw a film.
They saw the accident.
Nepravidelná slovesa se chovají stejně jako pravidelná.  
(Viz 7D).

7.3
Pamatujte, že minulý čas slovesa be je was / were. Chová se 
jinak než ostatní slovesa. (Viz 6B.)

7D  Minulý čas prostý: zápor a otázky
7.4

Zápor Otázka
I didn’t watch. Did I watch?

He/She/It didn’t watch. Did he/she/it watch?

We/You/They didn’t watch. Did we/you/they watch?

Plný tvar Krátká odpověď
didn’t = did not Yes, I did. / No, I didn’t

Tvary jsou stejné ve všech osobách, v jednotném i množném 
čísle (I, you, he, she, it, we, they).

7.5
Záporné věty s pravidelnými i nepravidelnými slovesy 
tvoříme: 
I/you/he/she/it/we/they + didn’t + základní tvar
(NE tvar minulého času)
I didn’t go there.  (NE I didn’t went there.)

7.6
Otázky s pravidelnými i nepravidelnými slovesy tvoříme:
did + I/you/he/she/it/we/they +  základní tvar  
(NE tvar minulého času)
Did he have breakfast? (NE Did he had breakfast?)

7.7
Ptáme-li se na nějakou informaci, postavíme před did tázací 
zájmeno.
What did you do last night?
Where did they go for their holiday?

8B  2. stupeň přídavných jmen
8.1
Krátká přídavná jména: 
Pro vytvoření druhého stupně krátkých přídavných jmen 
přidáme koncovku -er:
old  – older
Pokud přídavné jméno končí na -e, přidáme -r: 
large – larger
Pokud přídavné jméno končí krátkou samohláskou  
a souhláskou, zdvojíme souhlásku a přidáme -er:
wet – wetter
Pokud přídavné jméno končí na -y, změníme -y na -ier: 
dry – drier

8.2
Nepravidelná přídavná jména
Některá přídavná jména mají nepravidelný druhý stupeň.
good – better
bad – worse 
far – further 

8.3
Dlouhá přídavná jména
S většinou dlouhých přídavných jmen (delších než jedna 
slabika) používáme slovo more.
intelligent – more intelligent

8.4
than
Chceme-li porovnat dvě věci, použijeme slovo than.
Asia is bigger than Europe.
Po than obvykle používáme zájmeno v předmětném tvaru. 
Zájmena v podmětném tvaru zní velmi formálně.
She’s shorter than me.   ✓
She’s shorter than I.   ✗
She’s shorter than I am.   ✓
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8D  3. stupeň přídavných jmen
8.5
Krátká přídavná jména 
Pro vytvoření třetího stupně krátkých přídavných jmen 
přidáváme koncovku -est:
old – oldest
Pokud přídavné jméno končí na -e, přidáváme –st:
large – largest
Pokud přídavné jméno končí na krátkou samohlásku  
a souhlásku, zdvojíme souhlásku a přidáme -est:
wet – wettest
Pokud přídavné jméno končí na -y, změníme -y na -i  
a přidáme -est:
dry – driest

8.6
Nepravidelná přídavná jména
Některá přídavná jména mají nepravidelný třetí stupeň.
good – the best
bad – the worst
far – the furthest

8.7
Dlouhá přídavná jména
S většinou dlouhých přídavných jmen (delších než jedna 
slabika) používáme the most.
intelligent – the most intelligent

9B  going to
9.1
Budoucí čas s going to tvoříme: 
přítomný čas slovesa be + going to + základní tvar slovesa

Kladný tvar 
I’m/You’re/He’s/She’s/It’s

going to sleep.
We’re/You’re/They’re

Zápor
I’m not / You aren’t

going to sleep.He/She/It isn’t

We/You/They aren’t

Otázka
Am I

going to sleep?
Are you

Is he/she/it

Are we/you/they

9.2
Going to používáme, hovoříme-li o plánech do budoucnosti.
I’m going to get a job next year.
He isn’t going to work in the holidays.
Are you going to play football on Saturday?
Yes, I am. / No, I’m not.

9D  will
9.3
Budoucí čas s will tvoříme: 
will + základní tvar slovesa
Tvar je ve všech osobách stejný.

Kladný tvar
I’ll/He’ll/She’ll/It’ll

go to London.
We’ll/You’ll/They’ll

Plné tvary
I/He/She/It/We/You/They will go to London.

Zápor
I/He/She/It won’t

go to London.
We/You/They won’t

Plné tvary
I/He/She/It/We/You/They will not go to London.

Otázka
Will I/he/she/it/we/you/they go to London?

9.4
Po zájmenech (he, she, you, they, atd.) a there používáme 
zkrácený tvar ’ll.
There’ll be a storm tomorrow.
You’ll be twenty next birthday.
V krátkých odpovědích však zkrácený tvar nepoužíváme.
Will you be in town?   Yes, I will.
Po vlastních a podstatných jménech používáme plný tvar will.
My dad will be at home tomorrow.
The restaurant will be closed this evening.

9.5
Will používáme, hovoříme-li o budoucnosti. 
I’ll be at home at seven o’clock.
I won’t leave school until I’m 16.
The sun will rise at 5.30 tomorrow morning.
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9.6
Will používáme pro vyjádření předpovědí a dotazů na ně.
They won’t get married.
Will you live in this town all your life?
S	předpověďmi	často	používáme	kladný,	záporný	nebo	
tázací tvar slovesa think, po kterém následuje will.
I think I’ll live in France.
I don’t think it will rain. (NE I think it won’t rain.)
Do you think we’ll get there on time?

9F  will pro nabídky
9.7
I’ll + základní tvar slovesa používáme pro vyjádření nabídky.
‘I’m hungry.’   ‘I’ll make you a sandwich.’
‘I can’t carry this bag.’   ‘I’ll help you.’

10B   Předpřítomný čas: kladné tvary
10.1

Kladný tvar
I’ve finished.

You’ve finished.

He/She/It’s finished.

We’ve finished.

You’ve finished.

They’ve finished.

Plný tvar
I’ve = I have   she’s = she has

Předpřítomný čas tvoříme:
pomocné sloveso have + příčestí minulé

10.2
Předpřítomný čas používáme, hovoříme-li o minulých 
událostech, které mají vliv na přítomnost, například zprávy 
a novinky.
Did you know? Mandy has passed all her exams.

10.3
Příčestí minulé pravidelných sloves je stejné jako jejich 
minulý čas prostý.
walked   cooked   studied   stopped

10.4
Pro tvoření příčetí minulého nepravidelných sloves 
neexistují žádná pravidla. Někdy jsou stejná jako minulý čas 
prostý, někdy se liší. 
have – had – had
go – went – gone
Viz přehled nepravidelných sloves na straně 141.

10.5
just
Just používáme v kladné větě, hovoříme-li o události, která 
se právě stala. 
I’m not hungry. I’ve just eaten.

already
Already používáme v kladné větě, chceme-li vyjádřit, že už 
se něco stalo (často dříve, než jsme očekávali). Ve větě stojí 
already mezi have/has a příčestím minulým.
I’ve already packed for the trip.

10D   Předpřítomný čas: zápor a otázky
10.6

Zápor
I haven’t finished.

You haven’t finished.

He/She/It hasn’t finished.

We haven’t finished.

You haven’t finished.

They haven’t finished.

Plný tvar
haven’t = have not   hasn’t = has not

Otázka
Have I finished yet?

Have you finished yet?

Has he/she/it finished yet?

Have we finished yet?

Have you finished yet?

Have they finished yet?

Krátká odpověď
Yes, I have. / No, I haven’t.   Yes, she has. / No, she hasn’t.

Zápor tvoříme: haven’t nebo hasn’t + minulé příčestí. 
Otázku tvoříme: have nebo has + podmět + minulé příčestí.

10.7
yet
Yet používáme v otázce v předpřítomném čase, chceme-li 
se zeptat, zda se očekávaná věc již stala. Yet stojí na konci 
otázky.
‘Have you found your MP3 player yet?’   ‘No, I haven’t. I don’t 
know where it is!’
Yet používáme v záporu předpřítomného času, chceme-li 
říci, že se něco očekávaného ještě nestalo. Yet stojí na konci 
věty.
It’s eight o’clock but Dad hasn’t arrived home from work yet.


