
Anglický jazyk 

4.A   

Samostudium pro období 18.1. – 24.1.2021 

 

Kontaktní osoba: Blanka Klabíková (bklabikova@zahradnickaskola.cz, tel 603236640) 

Tel. konzultace:  pracovní dny, 9.00 – 12.00 

Způsob komunikace: Google Classroom, Skype, WhatsApp 

 

 

 

1/ DT /didaktický test/  haven’t sent yet: Pajonková, Špačková, Vaculík,  Zahrádková 

   

   

 

2/ Newly:   SB =   Part4D – Second conditional /page 46/ + Grammar Builder/4.2 page 134/ 

   For your better understanding I attached my “Helper” … 

 

3/ HW n. 9:  ex.4/page 46 

 

 

Do not forgot to send your HW via Google Classroom! 

Kdo nebude mít úkol zaslaný přes Classroom, systém vyhodnotí, že jej nemá vůbec! 

 

 

 

 

Helper - PODMÍNKOVÉ VĚTY 

mailto:bklabikova@zahradnickaskola.cz


 

Už jsme probírali, ale pro jistotu: 

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 

pozor, může být i when, as soon as, as long as, unless… = to jsme brali!!! 

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. *8 

If you don't study,   you won't pass the exam. *9 

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. *10 (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. *11 (Nevím, jestli mi pomůžeš, ale možné to je, a pak 

budu moc rád.) 

If he passes the exam, we'll celebrate. *12 (Tu zkoušku možná složí, nevíme, možná ale ano. Jestli ano, pak 

bude oslava.) 

 

Nově: 

Druhý kondicionál (second conditional) 

Pomocí druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech, o tom, co by bylo, kdyby…. Říká, co by teď 

bylo, kdyby podmínka byla splněna (ale ve skutečnosti splněna není a tak to tak není). Člověk je zvláštní 

tvor a rád o podobných věcech mluví, i když je to zbytečné. (Kdybych měl více času, učil bych se anglicky 

každý den.) Vedlejší věta zde také nejčastěji používá spojku IF, kterou zde můžeme přeložit jako ‘kdyby’. 

if = kdyby 

Tyto věty mluví o přítomnosti. V hlavní větě najdeme podmiňovací způsob (would) a ve vedlejší se 

používá minulý čas. 

vedlejší podmínková věta --- hlavní věta   

If I had more time,   I would study English every day. *13 



If you weren't so lazy,   you wouldn't have any problems at school. *14 

minulý čas   
podmiňovací WOULD 

(pozor, může být i COULD!) 
  

Na těchto případech vidíme situace, ke kterým nedojde či nedochází, protože není splněna podmínka. 

Ještě několik vět: 

If I had a lot of money, I would buy a house. *15 (Ale peníze nemám a tak si dům nekoupím.) 

I would accept the job if the salary was higher. *16 (Ale není, proto tu práci nevezmu.) 

If I had my own car, I wouldn't have to bother my parents about giving me a ride to town. *17 (Ale auto 

nemám, proto je musím pořád otravovat) 

Pro vyjádření toho, že se jedná o něco opravdu nereálného, používáme často ve vedlejší větě u slovesa být 

ve všech osobách tvar WERE – tedy IF I WERE, IF YOU WERE, IF HE WERE apod. Pokud něco 

takového uvidíte, rozhodně to není chyba. 

If it were a bit cheaper, I would buy it. *18  

I would spend the money on something else if I were you. *19   

 

Pořadí vět 

Pořadí vět v souvětí můžeme měnit. Za vedlejší větou může být hlavní a nebo naopak. Pozor pouze na psaní 

čárky. Čárku píšeme pouze tehdy, začneme-li vedlejší větou: 

I wouldn't go there if I were you. – bez čárky 

If I were you, I wouldn't go there. – s čárkou 

Pozor na VELMI ČASTOU českou chybu 

V češtině v podmínkových větách často používáme slovíčko TAK: 

Kdybych byl tebou, tak bych tam nešel. 

V angličtině se ale žádné SO nepoužívá! 

 

 


