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PŘÍTOMNÝ ČAS SLOVESA „TO BE“ 
 

 Sloveso být je jedním z neužívanějších sloves v angličtině. V hovorové angličtině se 
používají stažené tvary slovesa. V psaném projevu (zejména oficiálním) se používají 
plné tvary. 

 Osobní zájmeno „I“ (já) se vždy píše velkým písmenem. 

 Anglická věta vždy musí obsahovat podmět. V češtině můžeme říct „Jsem Tom.“ 
V angličtině musíme říct „Já jsem Tom“ = I am Tom.   

 
 

A. KLADNÝ TVAR 

 

               PLNÝ TVAR               STAŽENÝ TVAR                            PŘEKLAD 

I am   [ai ӕm]   I´m  [aim]   já jsem 

you are    [ju: a:]   you´re  [juə]   ty jsi 

he   [hi: iz]   he´s  [hi: z]   on je 

she  is  [ši: iz]   she´s  [ši:z]   ona je  

it    [it iz]   it´s  [its]   ono je 

 

we    [wi: a:]   we´re  [wiə]   my jsme 

you    are  [ju: a:]   you´re  [juə]   vy jste 

they     [ðei a:]   they´re  [ðeiə]   oni jsou 

 
Příklady: 
  I am Tom.   I´m  Tom.   Já jsem Tom. 

He is a teacher.   He´s a teacher.   (On) je učitel.  
You are at school.  You´re at school.  (Vy) jste ve škole. 
They are from Prague.  They´re from Prague.  (Oni) jsou z Prahy. 
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B.  ZÁPOR 

 Zápor v angličtině vzniká připojením záporky „not“. Také u záporu existují stažené tvary a to 
ve 2 variantách. 

 

           PLNÝ TVAR            STAŽENÝ TVAR                              STAŽENÝ TVAR               

I am      I ´m        -   

you are      you´re    you aren´t  

he is       he´s    he isn´t   

she is       she´s    she isn´t  

it is     NOT    it´s   NOT  it isn´t   

 

we are      we´re    we aren´t  

you are      you´re    you aren´t  

they are     they´re    they aren´t 

 

Příklady: 
 I am not Tom.   I´m  not Tom.    

He is not a teacher.  He´s not a teacher.  He isn´t a teacher. 
We are not at home.  We´re not at home.  We aren´t at home. 
They are not from Prague. They´re not from Prague. They aren´t from Prague. 
 

 

C. OTÁZKY 

 Naučíme se tvořit 2 základní typy otázek – otázky zjišťovací a otázky doplňovací. 

OTÁZKY ZJIŠŤOVACÍ 

 Jsou ty, na které očekáváme odpověď „ano“ nebo „ne“. Vytvoříme je obrácením pořadí 
podmětu a slovesa be: 

                   

       You    are    happy. 

 

 

        Are   you   happy? 

 

Příklady: Is he a teacher? Are we at home? Are they from Prague? 
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OTÁZKY DOPLŇOVACÍ 

 Začínají tázacím zájmenem kdo, co, proč, jak, kdy….              

 

       Who    are    you? 

 

Příklady: What is it? What is your name?  Where are we? 

 

D. KRÁTKÉ ODPOVĚDI 

 Pokud v angličtině odpovídáme na otázku „ANO“ / „NE“, použijeme tzv. „krátkou odpověď“. 
Použití pouze slov „YES“ / „NO“ by bylo považováno za nezdvořilé. Krátká odpověď vypadá 
takto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady:    Are you happy? Yes, I am. 
         Are we at home? No, we aren´t  
 

  CVIČENÍ 

 

Slovní zásoba ke gramatickým cvičením 
this [ðis]  tento, tato, toto 
yes [jes]  ano 
no [nəu]  ne 
teacher [ti:čə]  učitel / ka 
student [stju:dnt]  student / ka 
doctor [doktə]   doktor / ka 
friend [frend]  přítel / přítelkyně, známý 
at home [ət həum]  doma 

at work [ət wə:k] v práci 
at school [ət sku:l] ve škole 
your name [jo:ə neim]   tvé jméno 
my name [mai neim]  mé jméno 
where [weə]  kde  
what [wot]  co 
why [wai]  proč 
happy [hæpi]  šťastný 

 
 

1) Čtěte a překládejte  
I'm a teacher.   
He's a doctor.   
She is my friend. 
It's a car.  
We are at school.  

You are at work. 
They are at home. 
This is a book. 
 
 
 

KLADNÁ 

ODPOVĚĎ 

ZÁPORNÁ 

ODPOVĚĎ 

Yes, I am. 

Yes, you are. 

Yes, he is. 

Yes, we are. 

Yes, they are. 

No, I´m not. 

No, you aren´t. 

No, he isn´t. 

No we aren´t. 

No, they aren´t. 


