
Milí žáci, 

moc Vás všechny zdravím a posílám učivo na týden od 8.6. 

Minulý týden jste vypracovali Progress check strana 52, nyní prosím dodělejte stranu 53. 
Děkuji. 

Všichni si prosím ponechte Pracovní a školní sešity do září! 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.  

Podíváme se, co nás čeká v Unit 6. Lekce se jmenuje Relationship – vztahy. 

Přečteme si poučný článek o přátelství v učebnici na straně 68. Friends. Slovíčka k němu 
najdete v PS na straně 84 A. 

K poslechu posílám odkaz 

https://lobkovicovo-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/krylova_lobkovicovo_cz/EUjVjP3H2H9KvpVdA8tigB8Bh
mtbS-BzvWW7whUYs0SgLw?e=2Mmv4t 

(komu nepůjde sdílet odkaz, napište a pošlu Vám na mail.) 

Gramatika, která nás v této lekci čeká, jsou podmínkové věty.  

Vysvětlíme si je a procvičíme v září, posílám jen úvodní vysvětlení, abyste byli alespoň 
trošku v obraze, co nás čeká.  

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 

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.) 

 

  


