
Dobrý den, kluci, 

vzhledem k epidemii koronaviru se dočasně nemůžeme společně setkávat, nicméně tato doba je 

perfektní k procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatiky, kterou jsme spolu doposud prošli (jsme 

s látkou napřed). Těmto cvičením a úkolům věnujte pozornost obzvláště, uvažujete-li o nástavbovém 

studiu, kde se od vás znalost věcí, jimž se tu budeme věnovat, očekává. 

1) Co si zopakovat, než se do cvičení dáte (gramatiku máte v sešitech i učebnici, slovíčka v 

učebnici): 

a) Vazba „there is/are“ 

b) Místní předložky 

c) Vazba „would like“ 

d) Budoucí čas s „will“ 

e) Minulý čas prostý + minulé tvary nepravidelných sloves 

f) 2. stupeň přídavných jmen a porovnání pomocí as…as 

Většina cvičení se bude soustředit na jednu z těchto gramatických záležitostí, tudíž nebudete-li si jisti, 

nejdříve si osvěžte paměť nahlédnutím do výkladu v sešitě.  

Cvičení si vypracujte do sešitu, zkontrolujeme je po obnovení běžného chodu školy (tam, kde po vás 

nechci celé věty, si stačí napsat správnou možnost).  

CV1 – vazba there is/are: Doplňte správný tvar there is/are do následujících vět: 

1) ________ ________ a block of flats next to my house. (kladná oznamovací věta) 

2) ________ ________ three trees in front of our school. (kladná oznamovací věta) 

3) Are there any good games on the internet? Yes, ________ ________. (kladná krátká odpověď) 

4) The weather is perfect - ________ ________ any clouds in the sky. (záporná oznamovací věta) 

5) Is there a gallery in your town? No, ________ ________. (záporná krátká odpověď) 

6) ________ ________ any good students in your class? (kladná otázka)  

 

CV2 – Podívejte se na obrázek a 

popište jej pěti větami s pomocí 

existenční vazby there is/are 

(nezapomeňte, že v aj se „na 

obrázku“ neřekne „on the 

picture“, ale…): 

 

 

 

 

 



CV3 – místní předložky:  Podívejte se na následující obrázek a doplňte do vět místní předložky ze 

zásobníku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 In front of     above     around     behind    in     between     on      

1) There are five rooms ________ the house. 

2) There is a garden ________ the house. 

3) There are some trees ________ the house 

4) The hall is ________ the living room and the kitchen. 

5) The bathroom is ________ the kitchen. 

6) There is a dog ________ the bedroom floor. 

7) There is an old lady sitting ________ the TV in the living room. 

 

CV 4 – vazba would like: Vytvořte z zpřeházených slov věty: 

1) like/bike/he/would/new/a 

2) I/tools/like/buy/to/new/would 

3) would/see/our/they/like/museum/to 

4) not/like/live/to/I/flat/would/a/in/ 

5) pizza/like/you/cheese/would/a/? 

6) drink/Jenny/like/to/what/would? 

CV 5 – vazba would like: Přeložte následující věty s pomocí vazby would like (! Nezapomeňte - chcete 

nějakou věc/předmět nebo něco dělat? To rozhoduje.): 

1) Chtěl bych navštívit místní synagogu. 

2) James by chtěl dva lístky do kina 



3) Chtěla byste si zatančit? 

4) Dal bych si šálek kávy, prosím. 

CV 6 – Budoucí čas s „will“:  vyberte do mezery ve větě správnou možnost: 

1) I learned a lot yesterday. The test ________ easy. 

a) will  b) won´t be c) will be 

2) My friends and I ________ fly to London on our holiday. 

a) will  b) will be c) won´t be 

3) I will buy the rolls, but I________ buy the potatoes, they are too heavy. 

a) will  b) won´t c) won´t be 

4) You ________ so sleepy tomorrow if you go to bed earlier. 

a) will be b) won´t be c) will 

5) ________ you help me, please? No, I ________. 

a) Will/won´t be b) Will be/ won´t be c)Will/won´t 

6) ________ they finish their homework today? 

a) Will  b) Will be c) Won´t be 

 

CV 7 – Budoucí čas s „will“: Přeložte následující tři věty a převeďte je do budoucího času s will: 

1) Vstávám v 7 hodin. 

2) Jenny si na něho nepamatuje. 

3) Nosíte školní uniformy (uniforms)? 

CV 8 – Minulý čas prostý: doplňte do textu sloveso v závorce v minulém tvaru: 

I ________  (1, have) a great day yesterday. I ________  (2, get) up at 6 am for school. I had a shower, 

then I had a good breakfast and ________  (3, brush) my teeth. After that I ________  (4, go) to school.  

Our lessons ________  (5, start) at 8 o´clock and ________  (6, finish) at 2 pm. We ________  (7, write) an 

English test, but I´m good at English, so the test ________  (8, be) easy. I´ll get an A, I´m sure. I ________  

(9, make) many mistakes in my Czech homework and my teacher ________ (10, be not) very happy, but 

he is a nice man and I can bring it tomorrow again.  

After school, I ________  (11, meet) my friend Joe and we went to the town square. We ________  (12, 

buy) a hamburger at a fast food restaurant and then ________  (13, spend) some time shopping because 

Joe ________  (14, need) new notebooks and pencils. 

I ________  (15, come) home at 5 pm, ________  (16, play) some PC games and ________  (17, eat) 

dinner. I also ________ (18, read) the news on the internet. After that I ________  (19, do) my 

homework, washed my face and brushed my teeth. I ________  (20, drink) a glass of warm milk and went 

to bed at 10 pm. 

CV 9 – Minulý čas prostý – převeďte věty z cv. 7 do minulého času prostého. 

CV 10 – 2. stupeň přídavných jmen – vytvořte druhý stupeň následujících přídavných jmen: 

1) happy     2) interesting     3) good     4) big     5) funny     6) fast     7) boring     8) bad     9) old 



10)   fat 

CV 11: 2. stupeň přídavných jmen – Srovnejte podle vzoru: 

1) Rakovník – Prague (small): Rakovník is smaller than Prague. 

2) My brother – me (tall) 

3) Lions – cats (dangerous) 

4) Cars – buses (fast) 

5) James – Jenny (busy) 

6) Winter – summer (cold) 

7) PC – PlayStation (good) 

8) English – Czech (difficult) 

9) These shoes – those shoes (pretty) 

10)  Museums – galleries (interesting) 

 

CV 12 – Porovnávání pomocí as…as – porovnejte/přepište věty pomocí as…as. Kde je to nutné, použijte 

not as….as (věnujte pozornost příkladovým větám): 

1) Jarda is 16 years old. Míša is 16 too. Jarda is as old as Míša. 

2) Jarda is 16 years old. Míša is 17 years old. – Jarda is not as old as Míša. 

3) This church is large. That church is also large. 

4) The swimming pool in Beroun is modern. The swimming pool in Rakovník is more modern. 

5) My flat is expensive. His flat is also expensive. 

6) James is nice, but George is nicer. 

7) Beroun is nearer than Prague. 

8) The Czechs are good at dancing. The Spanish are also good at dancing. 

  

 

  


