
9. třída Anglický jazyk 5. část Kodadová Haferníková 

- tento týden začneme 7. lekci, objeví se v ní nový gramatický jev – podmínkové věty I. typu 

- sb. 66 ex. 1 – bajku si přečtete, pomocí slovníku přeložte, ať textu správně porozumíte 

 - z každé bajky by mělo vzejít nějaké ponaučení, pokuste se ho anglicky formulovat, samotný  

text vám napoví  

zápis: 

First conditional 

= vedlejší věty podmínkové I. typu 

- vedlejší věta obsahuje IF a čas přítomný dle svých pravidel 

- hlavní věta obsahuje čas budoucí 

- souvětí vyjadřuje podmínku reálnou, splnitelnou, česky IF odpovídá spojkám jestli, když, pokud,… 

- např. – If he comes home late, his parents will be angry. – Jestli přijde domů pozdě, rodiče budou  

        rozčílení. 

 - If you aren´t at home, I will phone you later. – Když nebudeš doma, zavolám ti později. 

 - He won´t go to the cinema if he doesn´t have his homework ready. – Nepůjde do kina,  

pokud nemá hotový úkol. 

- pořadí vět je libovolné (VV-VH, nebo VH-VV) – čárka se v souvětí píše jen v případě, že VH je druhá 

 

- sb. 67 - ex. 4 – vytvoříte 8 souvětí doplněním správných slovesných tvarů (první je vzorově hotové) 

  - slovesa máte vždy v závorce, první sloveso do první věty, druhé sloveso do druhé  

věty 

- pozor na –S ve 3. osobě u přítomného času prvních vět s IF 

 - ex. 6 – podle obrázků vytvoříte souvětí s podmínkovou VV, první dvě jsou vzorově hotové 

  - první obrázek je vždy „jestli“, tedy VV s IF a přítomným časem 

  - druhý obrázek je znázornění věty hlavní, co se stane, tedy VH s budoucím časem 

- wb. 50 – ex. 1 – ve větách jsou vždy možnosti obou časů, vy zakroužkujete tu možnost, která do  

věty patří (nebo vyškrtnete tu, která tam nepatří – jak jste zvyklí) – pravidlo je stále 

stejné, if = přítomný čas, kde není if = budoucí čas 

 - ex. 2 – úkolem je vytvořit reklamní slogany – spojíte dle významu sloupce A a B, ze sloupce  

A vždy vznikne podmínková věta začínající IF, ze sloupce B vždy vytvoříte větu hlavní 

s budoucím časem 

- wb. 51 – ex. 3 – věty rozhovorů očíslujete, jak mají jít za sebou 

 - ex. 4 – spojíte sloupec A, jak se někdo cítí, se sloupcem B, kde někdo poradí nebo reaguje 

Odevzdání úkolů ke kontrole: 

Hotové úkoly pošlete mailem na adresu hafernikova@zskasejovice.cz do pátku 24.4. 



 


