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TO BE – present simple

(sloveso BÝT – přítomný čas)



TO BE
negative form question form

I            AM   / ´m am not /  ´m  not Am I?
You ARE  / ´re are  not/  ´re  not Are you?

He                                                                                     Is he?   
She IS    / ´s is not/   ´s   not Is she?
It Is it?

We ARE  / ´re are  not/  ´re  not Are we?
You ARE / ´re are  not/  ´re  not Are you?
They ARE / ´re are  not/  ´re  not Are they?

jj
Yes, I am.      Yes, she is.      Yes, they are.

No, I´m not.  No, he isn´t.   No, we aren´t.
Short

answer



TO BE

negative form question
I         AM   / ´m Já jsem     am not /  ´m  not Já nejsem      Am I?      Jsem?
You ARE  / ´re  Ty jsi         are  not/  ´re  not Ty nejsi           Are you? Jsi?

He                        On je                                          On není          Is he?      Je?
She IS    / ´s   Ona je          is not/   ´s   not Ona není        Is she?     Je? 
It Ono/to je                                  Ono/to není   Is it?        Je?

We ARE  / ´re My jsme    are  not/  ´re  not My nejsme     Are we? Jsme?
You ARE / ´re Vy jste       are  not/  ´re  not Vy nejste        Are you? Jste?
They ARE / ´re Oni jsou    are  not/  ´re  not Oni nejsou     Are they?Jsou?

Jsem veselá. I´m happy.     Nejsou doma. They aren´t at Je smutný?
home.                       Is he sad?



Translate (přelož)

• Je pět hodin.            

• Mám hlad.

• Nejsou ve škole.

• Zlobí se? Ano, zlobí.

• Máš 12 let? Ne, nemám.

• Kluci jsou na zahradě.

• Mary není má kamarádka.



Je pět hodin.   It´s five o´clock.   

Mám hlad.                          I´m hungry.

Nejsou ve škole.                They aren´t at school.

Zlobí se? Ano, zlobí.         Is he angry? Yes, he is.

Máš 12 let?  Ne, nemám. Are you 12 years old? No,           

I´m not. 

Kluci jsou na zahradě.       The boys are in the garden.

Mary není má kamarádka.  Mary isn´t my friend.




