
1.) Učebnice str. 70: 

cv. 1 – přečti si poslední epizodu příběhu Smart Alec and Sweet Sue. Do školního sešitu odpověz na 

otázky 1-2.  

Slova či slovní fráze, které možná nebudeš znát: 

TRAVEL AGENCY = cestovní kancelář                     CHECK IN = ubytovat se 

BOOK = zabookovat / rezervovat                           CONVECTION = sjezd / kongres 

LOOK FORWARD TO = těšit se  

 

cv. 2 – znovu si přečti příběh a do školního sešitu oprav chyby ve větách 1-10 

 

2.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 1 – do vět doplň vhodná slova. Na pomoc si můžeš vzít příběh Smart Alec and Sweet Sue 

z učebnice, protože všechna slova byla použita v tomto příběhu.  

  

3.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – FUTURE TIME CLAUSES (= VEDLEJŠÍ VĚTY ČASOVÉ vyjadřující budoucnost) 

- po výrazech WHEN, WHILE, BEFORE, AS SOON AS a AFTER nepoužíváme budoucnost s WILL 

- v těchto větách použijeme přítomný čas prostý: 

 

I will have a game of golf after we check in.  

 

                                              Po časovém výrazu after = přítomný čas prostý  

We will have diner as soon as I get back.  

 

                                       Po časovém výrazu as soon as = přítomný prostý čas  

- ve větě hlavní tedy bude vyjádřena budoucnost s WILL a ve větě vedlejší už bude jen přítomný 

prostý čas: 

 

I will text you when the letter arrives.  

  

HLAVNÍ VĚTA            VEDLEJŠÍ VĚTA  

BUDOUCNOST        = PŘÍTOMNÝ PROSTÝ  

    = WILL 

- věty můžeme i prohodit, takže může být první věta vedlejší a pak věta hlavní  

Before I go to school I will have breakfast.  

 

   VEDLEJŠÍ VĚTA               HLAVNÍ VĚTA  

 

Toto si nemusíš psát, jen si to přečti pro připomenutí: 

Přítomný čas prostý: 

- kladné věty mají sloveso v základním tvaru, jen u 3. osoby přidáme -S ke slovesu (rains, goes) 

- záporné věty tvoříme pomocí don’t a doesn’t podle toho, jaká je ve větě osoba 

- otázky tvoříme pomocí do a does  

 

                                     



4.) Učebnice str. 71: 

cv. 4 – do školního sešitu poskládej věty. Pořadí slov zůstává stejné jen správně rozhodni, která věta 

je hlavní (doplníš WILL), a která věta je vedlejší (přítomný prostý).  

 

5.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 2 – zakroužkuj správnou variantu 

cv. 3 – poskládej správně věty. Pořadí slov opět zůstává stejné jen správně rozhodni, která věta je 

hlavní (doplníš WILL), a která věta je vedlejší (přítomný prostý – hlídej si třetí osobu -S u slovesa).  

 

6.) V následujících odkazech si můžeš procvičit FUTURE TIME CLAUSES: 

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=11992 

https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/grammar/exercise2?cc=global&selLanguage=en 

 

 

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Do jakého města jedou Sweet Sue a Smart Alec na dovolenou? 

2. Jaký čas bude ve vedlejší větě časové? 

3. Jaký čas bude ve větě hlavní u vět časových?  

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=11992
https://elt.oup.com/student/project/level4/unit06/grammar/exercise2?cc=global&selLanguage=en

