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„TO HAVE“ „TO HAVE GOT“ „MAŤ“ PRÍTOMNÝ ČAS

Druhé pomocné sloveso v angličtine je slovenské „mať“.

V AJ sa prekladá „mať“ dvomi slovesami - „to have“ (1. a 4. tabuľka) a „to have got“ (2. a 3. tabuľka). 
O rozdieloch medzi nimi si prečítate od str. 27,  tu sa sústredíme na zvýraznenie rozdielov v časovaní vo farbe.  
* 2. osoba jednotného i množného čísla je rovnaká ako u všetkých anglických slovies
□ „he/she/it“  = „on/ona/vec“

oznamovacia veta - klad oznamovacia veta - zápor

  
  1. I have (ja)   mám  1.  I don't** have    (ja)   nemám
  2. you        have     * (ty)   máš 2.  you don't   -“  - (ty)   nemáš   
  3. he/she □ has          (on/ona) má 3.  he □ doesn't have   (on) □ nemá

      it has         (vec) má      it doesn't    -“  -   (vec)  -“  -
  

  1. we have  (my) máme 1.  we don't have (my) nemáme 
  2. you have (vy)  máte  2.  you don't   -“  -  (vy)  nemáte  
  3. they have  (oni) majú 3.  they don't have (oni) nemajú

  
  1. I have  got (ja)   mám  1.  I     haven't got*    (ja)   nemám
  2. you have  -“ - (ty)   máš 2.  you    -    “      - (ty)   nemáš   
  3. he/she has     -“ -      (on/ona) má 3.  he/she hasn't got   (on/ona) □ nemá

      it has    got      (vec) má      it    -    “      - (vec) nemá
  

  1. we have  got (my) máme 1.  we haven't got (my) nemáme 
  2. you have  -“ - (vy)  máte  2.  you    -    “      - (vy)  nemáte  
  3. they have  got (oni) majú 3.  they haven't got (oni) nemajú

Pozor: „to have“ je v rámčeku. Jeho časovanie je podstatnejšie, lebo je použiteľné vo všetkých
   časoch a spôsoboch.

zápor ** „to have “       tvoríme pomocou „don't - doesn't“ 

    *   „to have got “ pridáme „-n't“ k „have - has“, teda „haven't got - hasn't got“

otázka - klad otázka - zápor  

  
 
  1. ●  have I  got? (ja)   mám?   1. ● haven't  I got? (ja)   nemám?  
  2. have you  -“ - (ty)   máš? 2. haven't  you  -“ - (ty)   nemáš?  
  3. has he  -“ - (on/ona) má? 3. hasn't   he □  -“ - (on) □ nemá?  
    has   it got? (vec) má?       hasn't  it got? (vec) nemá?   

  1. have we got? (my) máme? 1. haven't  we got? (my) nemáme?   
  2. have you  -“ - (vy)  máte? 2.  -  “    -   you  -“ - (vy)  nemáte?  
  3. have they got? (oni) majú? 3. haven't  they got? (oni) nemajú?  
 

  1. ● do I have? (ja)   mám?   1. ● don't  I  have? (ja)   nemám? 
  2. do   you  -“  - ? (ty)   máš? 2. don't      you  -“  - ? (ty)   nemáš?   
  3. does he □ have?  (on/ona) má? 3. doesn't  he □have? (on) □ nemá?  
      does it   -“  - ? (vec) má?       doesn't  it  -“  - ? (vec) nemá?
 

  1. do  we have? (my) máme? 1. don't      we have? (my) nemáme? 
  2. do  you  -“  - ? (vy)  máte? 2. don't      you  -“  - ? (vy)  nemáte? 
  3. do  they have? (oni) majú? 3. don't      they have? (oni) nemajú?  
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● možno vložiť opytovacie zámená (why, what, where, when …)

  1. I've 1. ja mám 1. we've 1. my  máme skrátený oznamovací tvar
  2. you've 2. ty máš 2. you've 2. vy   máte
  3. he/she/it's 3. on/ona/vec má 3. they've 3. oni   majú  
                  

Pozor: „he, she, it 's “ môže znamenať aj „he, she, it has“, teda „on, ona, to/vec má“, ale a 
          „he, she, it is“,    teda „on, ona, to/vec je“ 

Význam je jasný z rozprávania.

otázka a krátke odpovede v tvaroch „to have“ aj „to have got“ zhrnutie 

       
to have got prehadzuje sa slovosled pomocnej častice  

Má (ona)    pekné modré oči? Áno, (ona) má.  Nie, (ona) nemá.
Máš (ty)    dobrého priateľa?  (ja) mám.     (ja) nemám.
Má Peter     čas? (on) má.     (on) nemá.

                   
Has she got nice blue eyes? Yes,      she   has.   No, she  hasn't ●. 

Have you   got    a good friend? I       have.     I haven't.
Has Peter got  time? he    has.     he hasn't.

● v tradičných krátkych odpovediach v slovese „to have got“ odpadá „got“!

Mám (ja) knihu? Áno,   (ty)   máš.            
Máš  (ty) auto?           (ja)  mám.
Má Janka dom? (ona) má. 
Máte (vy) peniaze? (my) máme.  
 
  Do     I have   a book? Yes,  you   do. ●●      
  Do      you have a car?                I       do.    
  Does   J. have a house?       she   does. 
  Do     you have money?     we    do.   

to have  ●● Neodpovedáme plnovýznamovým slovesom, „to have“  ale len pomocným ktorým aj 
 tvoríme otázku!

Pýtame sa teda pomocou „do, does, don't, doesn't“, aj nimi odpovedáme! Je to rozdiel od SJ!

Ne mám (ja)  knihu?        Nie, (ty) ne máš.
Ne máš (ty) auto?     (ja)  ne mám.
Ne má (ona) dom?     (ona) ne má.
Ne máte (vy) peniaze?    (my) ne máme.
Ne má (on) priateľku? (on) ne má.
         

Don't    I have  a  book?       No, you don't.
Don't    you have a car? I don't.
Doesn't   she have a house?     she doesn't.
Don't    you have money?       we   don't.
Doesn't    he have a girlfriend?  he doesn't.  ………..
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PRESENT SIMPLE PRÍTOMNÝ JEDNODUCHÝ ČAS   TO PLAY      HRAŤ (SA)      

1. I play 1. (ja) (sa)      hrám oznamovacia veta - klad 
2. you   -“ - 2. (ty) (sa)      hráš
3. he    plays* 3. (on) (sa)      hrá Jednoduchý čas je ozaj jednoduchý.
    she    -“ -     (ona) (sa)      hrá  
    it    plays*         (vec)             hrá    

1. we  play 1. (my) (sa)      hráme * 3. osoba jednotného čísla:
2. you  -“ - 2. (vy) (sa)      hráte vsúva sa „-s-“
3. they play 3. (oni) (sa)      hrajú

 V ostatných osobách len základný tvar slovesa, ktorý sa naučíte ako nové slovíčko.
 „-s-“ nie je len v modálnych slovesách „can, may, might, must“, tu sa tvorí aj zápor inak. 
 

1. I don't    play 1. (ja)    (sa)  nehrám   
2. you don't     -“ - 2. (ty)    (sa)  nehráš   
3. he doesn't  *  play 3. (on)   (sa)  nehrá   
    she doesn't   -“ -         (ona) (sa)    - “  -      
    it doesn't play         (vec, to)            nehrá   oznamovacia veta - zápor

1. we don't play 1. my    (sa)  nehráme       * 3. osoba jednotného čísla
2. you don't -“ - 2. vy    (sa)  nehráte vsúva sa „-es-“
3. they don't play 3. oni   (sa)  nehrajú

1. ●   do I play? 1. (ja)    (sa)      hrám?     otázka -  klad
2.(what)  do you  -“ - ? 2. (ty)    (sa)      hráš?
3.(why)  does he play? 3. (on)   (sa)      hrá? jej znak je „do/does“

1.    do we play? 1. (my) (sa)      hráme?
2.    do you  -“ - ? 2. (vy) (sa)      hráte?
3.    do they play? 3. (oni) (sa)      hrajú? 

1. ●  don't I play? 1. (ja)    (sa)  nehrám?     otázka - zápor
2.(when) don't you  -“ - ? 2. (ty)    (sa)  nehráš?
3.(why) doesn't he play? 3. (on)   (sa)  nehrá? jej znak je „don't /doesn't“

1.    don't we play? 1. (my) (sa)  nehráme? ● pred „do(n't) /does(n't)“
2.    don't you  -“ - ? 2. (vy) (sa)  nehráte?  môžu byť opytovacie zámená
3.    don't they play? 3. (oni) (sa)  nehrajú?  „what, where, why, when ...“

krátka odpoveď dáme len pomocnú časticu v potrebnej osobe  
 Nepoužívame na rozdiel od slovenčiny plnovýznamové sloveso 

Do you play hockey? Yes,  I  do.       Hráš (ty) hokej? Áno, ja       hrám.
 No,   I   don't.      Nie,  ja          nehrám.

Does he/she play hockey? Yes,  he/she does.   Hráš (on/ona) hokej? Áno, on/ona hrá.
 No,   he/she doesn't.  Nie,  on/ona nehrá.

2. you always  play 2. ty   (sa) vždy hrá  š platí i pre minulý jednoduchý čas
3. he   - “  -   plays 3. on  (sa)  -“ -   hrá 

2. you don't      often  play    2. ty   (sa) často nehrá  š 
3. he doesn't   - “  -   play    3. on  (sa)  - “  - nehrá 

2. do  you    sometimes  play? 2. ty   (sa) niekedy hrá  š?
3. does he         - “  -   play? 3. on  (sa)   - “  -  hrá?
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Pozor: jediné slová, ktoré možno dať medzi podmet (I, you, we, child ...) a prísudok (sloveso) sú príslovky, 
 najčastejšie frekvenčné - označujú, ako často sa niečo deje (often/často, never/nikdy, sometimes/niekedy, 
 usually/obyčajne, regularly/pravidelne, seldom/zriedkavo, also/tiež ...). 

- jednoduchý čas sa používa pri vyjadrení dejov v bežnej prítomnosti, teda toho, čo sa odohráva teraz 
- takisto vo všeobecne platných konštatovaniach, ktoré sa nemenia naším pričinením, ale majú objektívnu 
   platnosť

        Rivers always flow downhill. The sky is blue.         The Moon revolves around the Earth.
     
- keď sa jedná o opakovaný dej, vo vete sú príslovky always, sometimes, never, every, normally, often …:

        He often takes the bus. (On) často chodí autobusom.
       She never drinks caffee. (Ona) nepije nikdy kávu.
        I usually walk to school. (Ja) obyčajne chodím do školy peši.
         
- keď sa jedná o po sebe nasledujúce deje a rozprávanie o nich

- pri označení otváracích hodín, odchodoch dopravných prostriedkov            

 The shop opens at 9 o'clock. Obchod otvára o 9. hodine.
        The bus leaves at 10 o'clock. Autobus odchádza o 10. hodine.

………..

Pozor: *   ak je sloveso zakončené na spoluhlásku + „-y“, v 3. osobe jednotného čísla sa „-y“ mení na „-i“ 
**         -    “      -   na samohlásku + „-y“ (play, stay …), ostáva aj v 3. osobe jednotného čísla

   to fly *       he, she, it flies to try  he, she     tries      to worry  he worries
  to play **   he, she, it plays to stay  he, she, it  stays

Všetky osoby okrem 3. osoby jednotného čísla sú rovnaké! Preto na rozdiel od slovenčiny sa musí  v angličtine
vždy vyjadriť aj podmet, teda podstatné meno príp. osobné zámeno v 1. páde.

Častica „not (n't)“ tvorí zápor v:         - „to be, to have got“ 
         - v modálnych slovesách: I can  '  t, I needn  '  t, I mustn  '  t 
         - I shouldn  '  t, I wouldn  '  t, I ought not

Pozor:  Slovná zásoba je v preberanej základnej gramatike základná a opakuje sa. 
 Prítomné časy sa učia v každej učebnici najskôr a teda v dobe, keď žiaci poznajú len minimum slovíčok a je 

treba sa sústrediť v prvom rade na gramatiku a nie na slovká moderných kníh z oblasti zoologickej prehistórie 
či rovno z ďalekého vesmíru. 

●   osobné zámeno = podmet v SJ nemusíme dávať, osoba, v ktorej sa hovorí, je jasná aj zo samotnej koncovky.
Preto je osobné zámeno v SJ v zátvorke! 
V angličtine naopak, osobné zámeno (teda podmet), musíme dať vždy!  

●● veľa slovenských zvratných slovies je v AJ nezvratných. AJ má celkovo veľmi málo zvratných slovies. 

(Ja) ● pomáham doma mojej mame. (Ja) nepomáham doma mojej mame.
(My) sa učíme v škole angličtinu. (My) sa neučíme v škole angličtinu.
Malé deti sa ●● hrajú  na ihrisku. Malé deti sa nehrajú na ihrisku.
Dievčatá a chlapci sú v tomto parku. Dievčatá a chlapci nie sú v tomto parku.

I help my mother at home. I don't help my mother at home.
We learn English at school. We don't learn English at school.
The little children play in the playground. The little children don't play in the playground.
There are girls and boys in this park. There aren't girls and boys in this p.
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………..

Pomáhaš (ty)  doma tvojej mame? Áno,  (ja) * pomáham.  Nie, nepomáham.
Učia sa (oni) v škole angličtinu?  (oni) sa učia.   neučia.
Otvoríme (my) okno v kuchyni?  (my) otvoríme. neotvoríme.
Prídeš (ty) dnes o druhej hodine domov?  (ja) prídem.   neprídem.

krátke odpovede odpovedáme len pomocnou časticou, neopakujeme celé sloveso ako v slovenčine

tri možné odpovede v slovenčine: Pomáhaš mame ? 
 Áno. Áno, pomáham (jej). Pomáham (jej).

- v angličtine je táto jedna možnosť: 

 Do you help your mother at home?      Yes,  I *     do.          No, I       don't.
 Do they       learn English at school?      they do.   they   don't.
 Do     we open the window in the kitchen?      we   do.   we     don't.
 Do        you come home at 2 o'clock  today?       I       do.    I       don't.

Nehovoria (oni) s nimi nemecky a slovensky? * V SJ nemusí byť podmet, v AJ musí!  str. 10
Nepočúvaš (ty) večer hudbu?
Nejdeme (my) do školy pešo?

* výslovnosť koncovky „-es“ po sykavkách: vyslovuje sa „-íz“   

  he  watches = hi uočíz,  she washes = ši uošíz, she dresses = ši dresíz

 „DO“  AKO ZDÔRAZNENIE VÝPOVEDE

Netrénuješ (ty) poriadne. You don't train properly.
Určite trénujem (ja) poriadne! (zvýraznenie) I     do train properly.

Nevstal (on) ráno o 7. He didn't  get up at 7 o'clock.
Istotne vstal (on) o 7.          (   -    “     -   ) He   did get up at 7 o'clock.             

Neurobí to (ona) včas. She doesn't do it in time.
Ozaj to urobí (ona) včas.         (   -    “     -   ) She does do it in time.

Nemôžu vyhrať. Ale ak predsa len vyhrajú ... They can't win. But if they do win ...
Nielen že začali dvomi prehrami, ale… Not only did they start with two losses, but …

Niekedy sa objavujú „do - does - did“ aj v oznamovacej kladnej vete. Slúžia na zdôraznenie výpovede, obyčajne
po zápornej vete, ktorú chceme vyvrátiť.  Slovenský preklad je „určite, istotne, naozaj, vážne“.

To isté platí i v rozkazovacom spôsobe. Ak chceme v rozkaze niečo zdôrazniť, aj to je pomocou „do“:

Už to, prosím ťa, napíš!  Už   sa to nauč! Do write it, please.  Do learn it.  

………..

MIX prítomného času pravidelných slovies

(on) nečaká  (ona) čaká? (oni) čakáš? (oni)       nečakajú
(ty) vieš? (oni) nevedia (ona) vie? (on)       nevie
(ona) varí?  (ja) nevarím (on) nevarí (vy)       varíte?
(oni) nechcú (oni) nechcú? (ona) chce (on)       nechce

he doesn't wait does she wait? do you wait?  they don't    wait
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do you know? they don't know does she know?  he doesn't   know
does she cook? I don't cook he doesn't cook  do you         cook?
they don't want don't they want? she wants  he doesn't   want

(my) nenavštívime (on) navštívi (ona)  nenavštívi (vy)       navštívite?
(on) neotvorí  (ona) otvorí? (ona)  otvorí (ona)       neotvorí
(oni) nezostanú (oni) nezostanú? (ona)  ostane (on)       nezostane
(on) nedúfa (ona) dúfa? (ty)  dúfaš? (oni)       nedúfajú

we don't visit he    visits she doesn't visit  do you         visit?
he doesn't open does she open? she  opens she doesn't open
they don't stay don't they stay? she  stays he doesn't   stay
he doesn't hope does she hope? do you  hope? they don't    hope

MIX prítomného času pravidelných slovies vo farbe viď str. 96, hneď pred rovnako farebným mixom pravidelných 
slovies v minulom čase na porovnanie tvorenia oboch jednoduchých slovesných časov.

PRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Tvorenie minulého jednoduchého času:

1. koncovka „-ed“  Anglický minulý čas má spoločný jeden tvar pre všetky rody i obe čísla.

kladná veta  I      opened wanted helped   played cooked

   ja som      otvoril chcel pomohol hral varil

2. častica „did/didn't“ + tvar prítomného času! Potrebný minulý čas je vyjadrený v „d“ pomocnej častice!

     
záporná veta  I didn't     open want help   play cook  

 ja som       neotvoril nechcel nepomohol nehral nevaril

otázka  did you      open? want? help?   play? cook? 

   ty si       otvoril? chcel? pomohol? hral? varil?

záporná otázka  didn't you  open?  want? help?   play? cook? 

  ty si       neotvoril?   nechcel? nepomohol? nehral? nevaril?

zápor

Sloveso, ktoré je v slovenčine v minulom čase, je v angličtine v otázke a v zápore v základnom tvare, teda
bez „-ed“ (u pravidelných slovies)! 

Minulý čas je vyjadrený v „did, didn't“.

Nepravidelné slovesá majú vlastné, individuálne tvary minulého času. Takýchto slovies nie je v porovnaní s 
celkovým počtom anglických slovies veľa, sú to však väčšinou slovesá veľmi často používané.
Vysvetlené aj precvičené sú osobitne.

(Ja) som pomáhal doma mojej mame. (Ja)   som nepomáhal doma mojej mame.
(My) sme sa učili v škole angličtinu. (My)   sme sa neučili v škole anglicky.
(Ona) odpovedala nemecky.               (Ona) neodpovedala nemecky.                               
(Ty) si navštívil našich priateľov. (Ty) si nenavštívil našich priateľov.

I helped my mother at home. I           didn't     help      my mother at home.
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We learned English at school. We           - “  -     learn     English at school.
She answered German. She          - “  -      answer   German.
You visited our friends. You          didn't     visit       our friends.

krátka odpoveď Pomáhala si (ty)      doma tvojej mame?   Učili sa    (oni)   v škole angličtinu?

        
Did  you    help  your mother at home?       Yes, I      did. No, I    didn't.

Did  they   learn  English at school?       Yes, they did. No, they didn't.

Preložte mix minulého času nepravidelných slovies 

Jednotlivé slovesá sú vždy v piatich odlišných tvaroch v púiatich stĺpcoch:

  (ja) som čítala      (ty)  si čítal?    (oni) nečítali
  (ty) si vedel?    (ona)     nevedela    (on) vedel
  (on)  videl     (on) videl?    (on) nevidel
  (ona)    neodišla     (ona)    odišla?    kto  neodišiel?
  kto  kúpil?     (oni) kúpili    (ty) si kúpil?
  (vy) ste nezabudli     (ty) si zabudla?    (ja) som zabudla 

  I read     did you read?    they didn't  read
  did you know?     she didn't  know    he knew
  he saw     did he see?    he didn't  see
  she didn't  leave     did she leave?    who didn't  leave?
  who bought? they bought    did you buy?
you didn't  forget     did you forget?    I forgot 

  kto  nečítal? (ona)  čítala?
  (oni) vedeli  kto  vedel?
  kto  videl? kto  nevidel?
  (ja) som odišla (ty) si odišiel?
  oni) nekúpili (ja) som kúpila 
  (ja) som nezabudla (ty) si nezabudla?

  who didn't  read? did she read?
  they  knew who knew?
  who saw? who didn't  see?
  I  left did you leave?
  they didn't  buy I bought
  I didn't  forget didn't  you forget?

  (on) povedal kto  nepovedal?    (my) sme nepovedali     
  (on) jej povedal kto  ti povedal?    (my) sme im povedali 
  (ona)    neurobila kto  urobil?      (ja)  som urobila
  (oni) sa stretli (oni) sa nestretli    (ty) si stretol?
  (my) sme išli (my) sme nešli    (ty) si išiel?
  
  he said  who didn't  say?    we didn't  say
  he told her who told you?    we told them
  she didn't  do who  did?    I did 
  they met  they didn't  meet    did you meet?
we went we didn't  go    did you go?
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………..

              RADOVÁ ČÍSLOVKA + NEURČITOK S „TO“

Zvláštnosťou,  ktorú nemáme v našom jazyku,  je konštrukcia „radová číslovka  + neurčitok s „to“. V SJ  tejto
anglickej  konštrukcii  zodpovedajú obyčajne vety so vzťažným zámenom „ktorý  + sloveso v minulom čase“
-v AJ sa toto zámeno neprekladá! 
Miesto „ktorý“ sa dá v slovenčine použiť aj „čo*/kto**“.

My sme boli prví,   ktorí im pomohli.

We were the first     to help them. 

Takto sa tvoria vety nielen po radových číslovkách,  ale taktiež po „the only, the other, the last, the best, no
one “ a iných superlatívoch.

 Jediná podmienka:  rovnaké podmety!

Gagarin bol  prvý človek, ktorý   letel do vesmíru.
Gagarin was the first man  to fly into space. 

Veronika bola posledná, ktorá  prišla. Veronika was the last        * to come.
Je to naša jediná šanca, ako vyhrať. It is our only chance to win.
Bol by som posledný, ktorý/čo* by mu veril. I would be the last to believe  him.
Bol prvý, ktorý naozaj odstúpil.  He was the first         to really step down.

Columbus nebol prvý, ktorý videl Ameriku.
Oni boli poslední, ktorí to vedeli.                     
Edo je najlepší hokejista, ktorý hral v našom tíme.
Janka bola jediná, kto** ju ľutoval.   
Oni boli prví slovenskí hokejisti, ktorí sa stali majstri sveta.
Boris je  jediný obranca, ktorý bol medzi najlepšími hráčmi.
Nemal nikoho, kto** by sa tu o neho postaral. 

Columbus wasn't the first * to see America.  
They were the last to know it.    
Edo is the best hockey player to play in our team.
Janka was the only one to be sorry for her.
They were the first Slovak hockey players  to become world champions.
Boris is the only defenseman       to be under the best players. 
He has no one to look after him here. 

 Prvý  prišiel a posledný odišiel.
He was the first to come and  the last to leave. 

* „ktorý“ sa v angličtine neprekladá! 

………..
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                                                    „AT - IN - ON“

Sú to veľmi frekventované predložky, ktoré sa spájajú i s mnohými inými slovnými druhmi i príčastiami

 PREDLOŽKA „AT“

at = v, u, na  v spojení s priestormi, ktoré vznikli s presne stanoveným cieľom

v škole, v úrade, v kúpeľoch at school, at the office, at the spa
v práci, na zápase, vo vchode at work, at the match, at the entrance 
na univerzite, na letisku, na plavárni at university, at the airport, at the swimming pool

„at“ = pri      pri stole, pri dverách/za dverami, pri mori/na mor i
at the table, at the door, at the seaside/ at sea

„at“ = o, cez  (len časovo)  o 5. hodine, cez víkend at 5 o'clock, 
 at the weekend 

 Pozor ale: na víkend  for the weekend
„at“ + školské predmety, športy, sviatky at English, at hockey, at Christmas, at Easter   

„at“ = u (niekoho)      u teba, u nej, u neho at your house, 
   at her house, at his house
 u mäsiara, u holiča at the butcher's, at the hairdresser's   
 termín u lekára an appointment at the doctor’s

„at“ = číta sa ním mailový „zavináč“  pozor aj na čítanie bodky v mailovej adrese! 

alena  .  hofmanova  @  seznam  .  com  alena dot hofmanova at seznam dot com 

„at“ = s rokmi      v päťdesiatke, ako 50-ročný at 50

I am good „at“ +  podstatné meno/gerundium I am good at tennis/ at playing tennis

Pozor: at last [et last] konečne (vo vete je na začiatku alebo na konci)
 at least [et líst] najmenej, aspoň

v mliekarni, v reštaurácii at the dairy, at the restaurant     v tomto okamžiku at this time       
na rohu, u mňa/teba/neho/nej at the corner, at my/your/his/her place    
v tomto bode at that point
práve teraz, o koľkej?  at the moment, at what time?  asi o 5 minút at about 5 minutes
pri okne, za dverami, pri stole     at the window, at the door, at the table    

za každú cenu, na prvom mieste at any rate, at the first place  okamžite, v noci         at once, at night 
na žiadosť, na ihrisku at the demand, at the playground o tomto čase  at this time/hour   
v priemere, na stretnutí  at the average, at the meeting na vrchole  at the top
na večierku, u môjho strýka at the party, at my uncle's na začiatku (čoho) at the beginning of 
najskôr, najneskôr, nanajvýš        at first, at (the) latest, at most v najhoršom prípade  at worst
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konečne, vôbec, napoludnie     at last, at all, at noon  na súde, cez vojnu    at court, at war  
vo veku  at age of  v rovnakom veku at the same age        
na obede, večeri , kedykoľvek  at lunch, at the dinner, at any time 
pri prvej príležitosti  at the first opportunity v tom istom čase   at the same time
doma, ale v dome   at home, in the house   

………..

  

PREDLOŽKY V OTÁZKE        prítomný čas

otázka na živú osobu           

Vyjadrenie „od koho, ku komu, u koho, s kým, po kom, o kom“ začína s who .

Anglická predložka  je až  na konci vety. Je to pre nás dosť zvláštna konštrukcia, nakoľko nič podobné v našom
jazyku neexistuje. Predložka v otázke má úplne iné postavenie v anglickej vete ako v slovenskej. 

Na  koho   sa pozeráš? Who are you looking     at?  
S     kým    pracuje? Who is she working      with?   
Na  koho   čakajú? Who are they waiting     for?  

Všimnite si umiestenie predložky na koniec vety.

otázka na neživé veci, javy      

Vyjadrenie  „od čoho, k čomu, o čo, s čím, bez čoho, o čom“ začína s what . 

Na  čo      sa pozeráš? What  are you looking*     at?   
Na  čom   pracuje Veronika? What is V. working    on?
Na  čo    čakajú? What are they waiting     for?

Predložka je zase na konci vety.* Používa sa tu priebehový tvar.

Predložka je na konci vety nielen v priebehových časoch, ale aj v jednoduchých. 
Ako to vyzerá práve v nich?

(S) Čím     sa zaoberá tvoja sestra? What does your sister deal with?
      Čím     je slávna Praha?  - “  -  is Prague famous for?
      Komu patrí táto kniha? Who does this book belong to?
Z    koľkých štátov sa skladajú USA? How many states does the USA consist in?
Na aké teritóriá je rozdelená Austrália?  Which regions  is Australia divided into?

Z    čoho   je spravený tento koláč?   What is this cake made  of?
Na  čo      je to?  - “  -  is it    for?
Na  čo     ste použili túto vec?  - “  -  do you use this thing for?
Z     čoho  sa tak tešíš?   - “  -  are you so happy  about? 
V    akom stave si to? Ako to vyzeráš? What a state are  you   in?

      Čo     hľadáš? What    are  youlooking   for?
Na  čo     sa tešíš/tešíte?  - “  -  are  youlooking   forward to?
O    čom    premýšľaš?  - “  -  are  youthinking  about?
S     kým   pracuje ona práve teraz? Who is     she working  with   just now?  
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      Koho  počúvate? Who are  youlistening  to?
O    kom   hovoria oni? - “  -  are  they talking   about?
Pre koho  sú tie kvety? Who are  these flowers for?
Od  koho  je táto kniha? - “  -  is    this book   from?
Od  koho  je táto kniha? (kto ju napísal) Who is    this book   by?

………..
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TRPNÝ ROD       

    jednoduché časy   priebehové časy  

    SCHÉMA:          časovaný tvar „to be“  v príslušnom čase  +  príčastie minulé* slovesa      činný rod       trpný rod

     
      činný rod     trpný rod        trpný rod v preklade          

       PRITOMNÝ ČAS     (present continuous         prítomný priebehový)

     I invite 1     I am (not)  invited*         =   ja (nie) som   pozvaný    I am inviting 6       I am (not) being invited 
   prítomný čas
   (present simple)
      He invites me.    I● am             invited    by him. ●●      He is inviting me.        I am being invited by him. 
 

      (On ma pozýva.)    (Ja som pozvaná  ním.)        (On ma práve pozýva.)       (Ja som práve pozývaná ním.)
 

        MINULÝ ČAS     (past continuous          minulý priebehový)

       I invited 2    I was(n't) invited        =     ja som (ne)bol pozvaný     I was inviting 7       I was(n't) being invited  

   minulý      She invited us.    We ● were      invited   by her. ●●      She was inviting us.       We were being invited  by her.

    (past simple)      (Ona nás pozvala.)    (My sme boli pozvaní   ňou.)     (Ona nás pozývala.)         (My sme boli pozývaní ňou.)

   predprítomný      I have invited 3    I have(n't) been invited    =    ja som (ne)bol pozvaný    I have been inviting 8         I have been being invited

   (present perfect continuous predprít. priebehový)
   (present perfect     
    simple)      They have invited him. He ● has been   invited   by them. ●●     He has been inviting me.    I have been being invited by him.

      (Oni ho pozvali.)    (On bol  pozvaný nimi.)     (On ma pozýval.)          (Ja som bola pozývaná ním.) 
  

   predminulý       I had invited 4    I had(n't) been   invited    =     ja som (ne)bol pozvaný     
     

  (past perfect      We had invited her.     She ● had been invited  by us ...  ●● „-ed“ znak minulého príčastia (súčasť trpného rodu)
 
   simple)      (My sme ju pozvali.)     (Ona bola   pozvaná  nami, ... .) „-ing“ znak všetkých priebehových časov v AJ

17



………..

18



PREMENA ČINNÉHO RODU NA TRPNÝ

podmet činného rodu * sa stáva predmetom trpného rodu **. 

   
 My friend*    invites/will invite      me ●.  I●●    am/will be invited            by my friend. **  
 Môj priateľ   ma pozýva/pozve. Ja      som/budem pozvaný            mojím priateľom.              

 My friend      invited  me.  I        was invited         ►by  my friend.  
 Môj priateľ   ma pozval.  Ja      som bol pozvaný             mojím       - “   -  .

 My friend     would invite  me.  I        would be invited            by my friend.  
 Môj priateľ   by ma pozval. Ja      by som bol pozvaný           mojím priateľom.

predmet činného rodu  sa stáva podmetom trpného rodu      

     A TO ISTÉ EŠTE INAK

present simple   Eva   writes     a book. Eva píše   knihu.

  A book  is written        ► (by Eva). Kniha je písaná Evou.

past simple   Eva   wrote     a book. Eva písala   knihu.

   A book was written   (by Eva). Kniha bola napísaná Evou.

present perfect   Eva   has written   a book. Eva písala   knihu.

  A book  has been written  (by Eva). Kniha bola napísaná Evou.

future   Eva   will write    a book. Eva bude písať  knihu.

   A book  will be written    (by Eva). Kniha bude písaná Evou.

conditional i    Eva   would write    a book. Eva by písala knihu.

   A book  would be written  (by Eva). Kniha by bola písaná Evou.

Sloveso „byť“  používame v mnohých gramatických tvaroch ako  pomocné sloveso a práve jeho tvar nám povie,
o aký čas sa jedná.  Všetky tieto tvary sa využívajú práve  v trpnom rode, preto tabuľku slovesa  v jednotlivých
časoch opakujem v knihe druhýkrát.

TO BE              jednoduché časy  priebehové časy   

prítomný čas  am/are/is am/are/is  being  
minulý  was/were  was/were   - “  -      
budúci   will be  will be being 

predprítomný  have/has been have/has been being 
predminulý   had been had been  - “  -      
predbudúci   will have been will have been being 

podm. spôsob prítomný  would be would be being
podm. spôsob minulý  would have been would have been  - “  -      

………..



POZNÁMKY K SLOVNÍKOM
Napísaniu výslovnosti anglických slov slovenskými písmenami predchádzalo presne to isté v učebniciach
nemčiny. Tento krok privítali všetci tí, ktorí sa podľa nich učia a mnohí z nich ma vyzvali k podobnému kroku
aj v učebnici angličtiny. Priznám sa, že som o tomto premýšľala ešte v čase, keď som písala prvé vydania jazykových
učebníc. 
V treťom vydaní Nemčiny a Angličtiny polopate je už výslovnosť napísaná slovenskými písmenami , aj
keď práve v angličtine to bolo veľmi komplikované kvôli viacerým zvukom, pre ktoré v slovenčine nemáme
adekvátne hlásky. 

Preto je problém najmä  pri  skupine spoluhlások  „-th-“, výslovnosť ktorej  je napísaná nie presne tak, ako sa
zvukovo vyslovuje. Problémom bolo však aj to, že sa jedny a tie isté slová, písmená či skupiny hlások zapísané
dokonce úplne rovnakými znakmi výslovnosti, v samotnej angličtine vyslovujú mnohorako i rodenými „spíkrami“, teda
rodenými Angličanmi či Američanmi, aby som spomenula len najčastejších užívateľov tohoto jazyka. 

Nezriedka  platí, že  desať  rodených  hovorcov  vysloví  desiatimi  odlišnými  verziami  jedno  a  to  isté  slovo  s touto
spoluhláskovou skupinou. Mierne odlišné napísanie výslovnosti špeciálne u tejto skupiny hlások je však len
malé negatívum, ktoré vyvažuje pozitívum, že študujúci prečítajú anglické slová tak, že im bude každý
rozumieť.

Výslovnosť, ktorá je zapísaná znakmi medzinárodnej fonetickej  transkripcie (slovensky: výslovnosti), je často
presne  rovnako ťažký oriešok, ak nie aj ťažší, ako čítanie samotných  anglických slov. A to bol aj najväčší
dôvod na to, aby som i takýmto netradičným krokom uľahčila štúdium tohoto jazyka. 
Predtým, ako sa začnete učiť slovká i s výslovnosťou, treba si poriadne prečítať tento návod, kde je
vysvetlené, ako čítať inak zapísané hlásky: 

Znaky, ktorými sa označuje výslovnosť v učebnici:

boldom hrubo označené písmeno sa číta s dôrazom naň

„ae“ „široké a“ zvuk medzi našimi hláskami a a e najmä v jednoslabičných slovách     

„e“  zvuk, ktorým neslovne reagujeme záporne na nejakú otázku, pripomína naše slabé 
 nevýrazne povedané, skôr nevyslovené „e“ (nepovieme „NIE“, ale dvakrát za sebou vytvoríme len 
 odmietavý zvuk, iste ho všetci poznáte)

„(e)/(a)“ zvuk popísaný vyššie je aj vyslovovaný neurčitý člen pred podstatným menom

„t´, f´, h´, g´“ písmená ako keby so slovenským „dĺžňom“, pri nich uvedené písmená prečítame dlho, ako čítame 
 napr. slovenské dlhé samohlásky „á, é, í, ó, ú“,  či dlhé spoluhlásky „ŕ, ĺ“, tuto tak čítame
 spoluhlásky

.   veľmi často používaná bodka oddeľuje písmená do samostatne vyslovovaných celkov v rámci 
 jedného slova

najčastejšie pred spoluhláskou „r“ = „g´rl, f´rst...

„th“ neznelé Končekom jazyka sa dotkneme zadnej strany horných zubov a snažíme sa vysloviť „s“. 

 Pred slovom, v ktorom sa vyslovuje „th“ ako neznelá spoluhláska, je takýto znak: „θ“ – je to znak
 medzinárodnej fonetickej transkripcie = výslovnosti neznelej hlásky „th“

 Výslovnosť v slove je v slovníku označená ako s/t/f.

 Skupina hlások -th- je v slovníku označená rámčekom.

„th“ znelé Končekom jazyka sa dotkneme zadnej strany horných zubov a snažíme sa vysloviť podľa jedných 
 autorov „z“, podľa iných „d“. Ťažko tento zvuk vyjadriť slovenským písmenom, v každom prípade 
 tam najčastejšie počujeme niečo blízke nášmu „d“, príp. rovno naše „d“.

Pred slovom, v ktorom sa vyslovuje „th“ ako znelá spoluhláska, je takýto znak: ð – je to znak
 medzinárodnej fonetickej transkripcie = výslovnosti znelej hlásky „th“



Výslovnosť v slove je v slovníku označená ako d.

„r“ sa vyslovuje len vtedy, ak za ním nasleduje samohláska. Po spoluhláskách sa nevyslovuje. 
 Vo výslovnosti je však často napísaný v zátvorke a práve výslovnosť „r“ (aj keď nesprávna) 
 napomáha tomu, že podstatne lepšie rozumieme anglicky hovoriacim cudzincom (nie rodeným 

spíkrom), ktorí sa vyslovovaniu práve tejto hlásky vôbec nebránia a robia tak svoj jazykový prejav 
 nám zrozumiteľnejším

aj koncové „r“, a to je dokonca aj oficiálne správne. Len sa musí ďalšie slovo začínať na 
 samohlásku (far away)

„p, t, k“ Vyslovujú sa s prídychom a so slabým „h“ pred prízvučnou samohláskou.
 V slovníku táto výslovnosť uvedená nie je. 

Pozor: Na rozdiel od slovenčiny v angličtine nespodobujeme posledné vyslovované spoluhlásky 
 slov. Čítame ich so spoluhláskami, ako sú napísané.  



SLOVENSKO–ANGLICKÝ SLOVNÍK  ZÁKLADNÁ SLOVNÁ ZÁSOBA

A
   bledý   pale-bleach pejl-blič

a      and       end     blízko    near    nír

aby     so that-so as ð sou daet-sou ez    blízky close klouz  
 in order to ð in ordr tú    bohatý   rich-wealthy     rič- θ uelfy/uelty 
ahoj (stretnutie)  hello-hi       h(e)lou -haj    bohužiaľ unfortunately  (a)nforčjun(e)t.ly
ahoj (rozlúčka)   bay/see you/bye bye baj-sí jú-bajbaj    boj/bojovať  fight      fajt
aj/tiež    also-too olsou -tú    bolesť   pain-ache     pejn-ejk 
ak     if   if    bolesť hlavy head ache hedejk
ako   how-like-as  hau-lajk- ez/az    bolestivý   painful    pejnful
akoby as if  ez/az if    bolí ma …  I have … ache   aj hev … ejk
aj keby even if ivn if    bolieť  pain-ail     pejn-ejl  
aký   what-which uot/uat-uič    bozk kiss    kis
akýkoľvek whatever uotevr    bozkávať   kiss    kis
aktívny active Aktiv     brána    gate      gejt
aktuálne currently karently    brániť        protect-defend protekt-difend
akýsi     some-any   sam-eny    brankár  goalkeeper     goulkípr

ale/alebo    but-or      bat-or     brat    brother     ð brad(r)

ani - ani    neither-nor    ð nejd(r)-nor       brať   take   tejk  
áno yes jes    bratanec   cousin kazn
asi           approximately aproxim(a)t.ly    brucho   abdomen     abd.m.n

perhaps p(er)haps    budova  building     b(i)lding

aspoň at least et list    budúci future fjučr    
avšak  however      hauev(r)    budúcnosť  future fjučr

avšak nevertheless ð nev.d.les    bunda jacket džakit
azda maybe mejbi    budiť wake up uejk ap
až do till to til tu    búrka        storm storm
až dovtedy until antil    bydlisko  residence     rezidens

   byt flat flaet
    bývať         live   liv
B poznámky k výslovnosti str. 240    byť   be   bí

   byť rád  be delighted bí dilajtid/d.lajtid
   bývalý   former-previous  fórmr- prívij.s

babka         grandmother-granny gren.madr-greny  
balík package-parcel pakič-pársl
baliť  pack pak      C
báť sa    be afraid of- fear  bí afrejd of-féar
baviť sa   enjoy-have fun  indžoj-hef/hev fan        celkom  quite     kuajt
bazén   swimming pool  suiming púl    celkový  total-general     toutl-dž.n.r(a)l
beh    run*     ran    celý   all-whole ol-heul
bez    without     ð vidaut    cena   price-cost    prajs-kost
bezcenný worthless θ uorfles/uortles    cena worth  θ uorf/uort
beznádejný hopeless houp.les    cenný   worthy-precious   uorfy-preš.s
bezočivý impertinent imp´(r)tin(e)nt        cesta   way-road-journey  uej-roud-džarny
bezpečný sure-safe šúr-sejf    cestovať travel  trevl
bežať    run  ran    cez   through   θ frú
biely   white      uajt    cieľ aim-goal ejm-goul
bicykel  bike      bajk    cit feeling-emotion fílin(g)- emoušn
bicyklovať sa   bike     bajk    citlivý sensible-touchy  sens.bl-tači 
biť    beat-strike bít/strajk    cítiť (sa)   feel fíl
blahoželať  congratulate    kn.gratulejt    ctiť honour on.r

blázon fool fúl     cudzí  strange-foreignstrejndž-foren
bláznivý foolish-mad-crazy fúliš-mAd-krejzy   (v) cudzine abroad-outland abród-autland

………..



 ANGLICKO–SLOVENSKÝ SLOVNÍK  

A  (5 years) ago  (5 jírs) egou pred (5 rokmi)
 long ago lon(g) egou dávno
agree egrí súhlasiť 

a-an a/e - an/en jeden/jedna/ agreeable egríebl príjemný
 jedno ache ejk bolesť
abandon  (a)ban.dn opustiť aching ejking boľavý 
abandoned  (a)ban.dnd opustený       achieve ačív   dosiahnuť  
abdomen     abd.m.n brucho   aim     ejm cieľ, úmysel
able ejbl schopný air ér vzduch 
about abaut okolo, o aircraft érkraft lietadlo 
all about ol abaut všade airport  érport letisko  
above abav nad all ól celý, všetci, 
above all abav ol predovšetkým   všetko
abroad abród cudzina, allegedly aledžd.ly údajne 
 v zahraničí allow elau dovoliť
be absent bí apsent chýbať  allowed eláu(u)d povolený 
acceptable ekcept.bl prijateľný almost ólmoust/  takmer, 
accident akcidnt náhoda  ólmo(e)ust  skoro 
accident akcidnt nehoda alone aloun sám  
accidentally aksidn.t.ly náhodou       along  alón pozdĺž
accommodation  ak.m.dejšn nocľah, already  olredy už   
 ubytovanie  also olsou aj/tiež    
accomplish  akampliš uskutočniť, alternate olt(r)ne(j)t striedať sa 

 dosiahnuť a. m. ej em dopoludnia
according to akó(r)din(g) tú  podľa amazing amejzing udivujúci
account akaunt účet, konto ambulance Ambjuln.s sanitka, 
accurate akjuret presný   záchranka
accurately akjur(e)t.ly presne  among(st) among(st)  medzi  
acid asid       kyslý   amount amaunt počet, 
active Aktiv aktívny   množstvo 
activity aktivity činnosť  amuse emjúz zabávať sa  
actual akčju(e)l aktuálny, and       end a   
 terajší   angry angry/engry nahnevaný, 
acute ekjut naliehavý  zlostný 
add ad pridať annoy enoj nahnevať 
in addition to inedišn tú okrem toho  annual anjul/enjul ročný 
admire edmajr obdivovať another ð anod(r iný, druhý, 
adore adór obdivovať  ďalší  
advice edvajs rada another time ð anod(r) tajm nabudúce, 
advisable edvajz.bl vhodný  inokedy   
advise edvajz (po)radiť answer áns(r) odpoveď
adult adalt dospelý  answer áns(r) odpovedať
be afraid of     bí afrejd of obávať sa, any   eny akýsi, nejaký, 
 báť sa     niektorý 
after áft. po, potom any one eny.uan/ niekto? 
after all áft ól predsa,  eny.uon ktokoľvek
 napokon any time eny tajm        kedykoľvek  
afternoon aftnún  poobede anybody enyb(a)dy/ niekto
afterwards áft.uorc potom, enyb(o)dy ktokoľvek 
 neskôr anything θ enyfink/ čokoľvek,
again age(j)n opäť   θ enytink hocičo
against egenst proti anywhere enyué(r) kde/kamkoľvek, 
………..




