
Hi everybody!
 
 
Dobrý den, tento týden je poslední, kdy vás čeká povinné
vypracovávání testů z angličtiny, tedy ještě 3x. Na konci
týdne všem také napíši, jaké dostanete na vysvědčení za
svoji práci známky.
 
Na další týdny pak nechám už jenom dobrovolné
poslechové aktivity pro ty, které angličtina baví či pro ty,
kteří se chtějí stále procvičovat.
 
Online hodina tento týden zůstane, ale vzhledem k účasti
některých (i mě) ve škole, bude od 12:00.

 
 
 
 
 

1, first conditional
2, time clauses
3, Sweet Sue and Smart Alec
 



1. First conditional
G: Tyto podmínkové věty se vytvářejí tak, že ve větě, která začíná if (což je věta

vedlejší) použijeme , v té druhé (hlavní větě) použijeme

 
Jak se časy vytvářejí?

1. budoucí čas kladný jenom opíši sloveso, 3. os. č.j. +s

2. budoucí čas záporný don´t / doesn´t + sloveso

3. přít. čas kladný will + sloveso

4. přítomný čas záporný won´t + sloveso

2. Doplň správný tvar slovesa:
Ex. If we invite everyone, we will need a big hall. (invite, need)
 

1. If we (1) a DJ, my brother (2) it for us. (want, do)
2. If I (3) home late, my dad (4) us. (arrive, not help)
3. It (5) a lot of money if he (6) to Italy. (cost, phone)
4. If she (7) soon, we (8) the bus. (not come,  miss)

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:



3. Na stejném principu funguje i vytváření tzv.
časových vět. Jde pouze o to, že věta nezačíná na
"if" = když, ale na jiné časové výrazy:
 

when = když, v té chvíli
while = mezitímco
before = dříve než
as soon as = jakmile
after = poté
 
př. 
Before I go out I´ll tidy my room = Než půjdu ven, uklidím
si pokoj.

We´ll go for a swim as soon as it´s hot later. = Půjdeme
plavat, jakmile bude horko.
 
Now listen and choose the correct time word. / Nyní
poslouchej a vybírej správnou časovou spojku.
 

play_arrow

James will have something to eat he plays tennis.

Megan will meet us in the square she finishes work

Adam will send the photos he goes on holiday.

Sara will text the parents they arrive.

Ruby will go to the post office she has the piano lesson.

Toby will collect the tickets he goes to the dentist´s .

 



4. TEXT  
"We need a holiday"
(pg. 70)
Read and listen to the text again
and decide about the sentences -
true / false.
Znovu si přečti a poslechni text
We need a holiday a rozhodni o
správnosti vět.
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1. They will stay on holiday for twelve days. True - 4 False -
4

2. They decide to go on holiday because they are busy. True - 4 False -
4

3. Sue books the holiday on the Internet. True - 4 False -
4

4. They want to forget about work for two weeks. True - 4 False -
4

5. They´ re leaving on Friday. True - 4 False -
4

6. The hotel wasn´t  empty, because there was a detective meeting. True - 4 False -
4

7. Before they check in he will have a game of golf and she´ll sit by the pool. True - 4 False -
4

8. Before they go they will finish all work. True - 4 False -
4


