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Základní gramatické okruhy (A1-A2): 

 přítomný čas prostý a průběhový (abychom uměli popsat svůj denní 
režim, zvyklosti, fakta trvalého rázu; a naopak to, co se děje právě teď 
nebo nastane v blízké budoucnosti) 

 budoucí čas (chceme-li vyjádřit své plány, návrhy, odmítnutí…) 

 minulý čas prostý a průběhový (abychom uměli říct, co jsme včera 
dělali, jak jsme prožili minulý týden, vylíčili zážitky z dovolené…) 

 modální slovesa (umím, musím, nesmím atd.; abychom uměli 
požádat a dovolit se o něco…) 

 would, could, should (k vyjádření, že bychom mohli, měli, směli, 
chtěli apod.) 

 předpřítomný čas (naše třešnička na dortu; nejfrekventovanější čas 
potřebný v praxi k vyjádření, co se už stalo, ještě nestalo, co jsme už 
kdy v životě zažili…) 

 

Ujištění zejména pro chronické začátečníky: Pokud zvládám tuto 

základní gramatiku, mám potřebné nástroje k tomu vždy 

samostatně vyjádřit to, co chci. Mohu se tedy zaměřovat na slovní 

zásobu mně blízkou a tuto úroveň upevňovat k žádoucí 

sebejistotě. Netřeba se nyní zahlcovat dalšími gramatickými jevy, 

které by mysl momentálně spíše blokovaly a bránily ve spontánním 

projevu.  
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Seznam gramatických karet: 

 Sloveso „to be“ + stažené tvary 

 Zájmena (osobní, přivlastňovací, v předmětu) 

 Členy (určitý, neurčitý) 

 Přivlastňovací pád 

 Přítomný čas prostý x průběhový 

 Tázací zájmena; podmětná x předmětná otázka; 

  otázky s předložkou na konci 

 Kvantifikátory + počitatelná/nepočitatelná podstatná jména 

 Nějaký/žádný: some/any/no 

 Existenční vazba There is/are 

 Could, would, would like to, should 

 Modální slovesa (can, have to x must, mustn´t) 

 Vyjádření budoucnosti: will x be going to x present continuous 

 Minulý čas: was/were, past simple x past continuous 

 Stupňování přídavných jmen 

 Příslovce – tvoření a stupňování 

 Předložky místní a časové 

 Předpřítomný čas prostý (případně i průběhový) 

 

 

 

 

 


