
Milí žáci, 

moc Vás zdravím a posílám zadání učení na poslední týden tohoto školního roku od 15.6. 

Minulý týden jsme se seznámili s tím, co nás bude čekat v září v lekci 6. Posílám ještě jednou 
k pročtení. 

První kondicionál (first conditional) 

První kondicionál používáme pro reálné, možné podmínky. Vlastně jím říkáme, co udělám, jestli…. 
(Jestli bude pršet, zůstaneme doma.) Vedlejší věta podmínková zde opět nejčastěji používá spojku IF, 
kterou zde můžeme přeložit jako ‘jestli, jestliže’. 

if = jestli 

PAMATUJEME SI, ŽE PO IF NENÍ NIKDY WILL 

Nejčastěji tyto věty mluví o budoucnosti. Hlavní věta tedy bude v budoucím čase. Vedlejší však místo 
budoucího času používá přítomný. 

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta   
If it rains tomorrow,   we will stay home.  
If you don't study,   you won't pass the exam.  
přítomný čas   budoucí WILL   
Hlavní věta zde vždy říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka. A protože je to podmínka 
uskutečnitelná, reálná, možná, je tedy možné že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde. 

Další příklady: 

If I miss the bus, I will be late for school.  (Možná přijdu pozdě, protože nevím, jestli ten vlak stihnu – 
je to možné, je to reálné.) 
I'll be very happy if you help me with my homework.  (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a 
pak budu moc rád.) 
If he passes the exam, we'll celebrate.  (Tu zkoušku možná složí, nevíme, možná ale ano. Jestli ano, 
pak bude oslava.) 

 

Tento týden si přečtěte a poslechněte KIDS, Učebnice strana 74, abychom věděli, jak to s našimi 
hrdiny dopadne.  

https://lobkovicovo-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/krylova_lobkovicovo_cz/ERiFJYmD_PZPpzfghX7T4OMB7ILZkjp
cIs1pA1L9gBkPiw?e=lvW3j9 

https://lobkovicovo-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/krylova_lobkovicovo_cz/EZSQjctHrqlAgM_d1Q3hzvYBQ_-
PbX8t1eRJHAnGdQAvCg?e=JNrTdY 

a po přečtení článku a rozuzlení si udělejte v PS na straně 60 cvičení 1,2 a 3 – na procvičení nových 
slovíček a  everyday English. Děkuji!!!! 



Děkuji Vám všem za spolupráci po dobu distanční výuky a těším se na Vás všechny v září znovu ve 
škole!!!!!!!  Když bude o prázdninách pršet a nebudete mít nic jiného na práci, pouštějte si filmy v AJ.  

Přes prázdniny prosím neztraťte Pracovní sešity a školní sešity. Budeme v nich v září pokračovat. Než 
se začneme učit dle Project 5, celé září se budeme učit dle Vašich stávajících PS. Děkuji.  Doděláme 
poslechy a základní gramatiku z doby distanční výuky. Děkuji.  

S pozdravem a díky 

 

Lenka Krylová 

 


