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Time Clauses 1 

 
 

Vedlejší věta 

příslovečná časová 1 

 



Naučíme se tvořit  

časová souvětí 
When the tsunami hits the coast, a lot of people will die. 

We´ll go back to school when you feel 

well again. 

You won´t like doing your homework after 
you come home from your football practice. 



1) Co to časové souvětí je?  

after 

before 

as soon as 

while 

when 

. . . je souvětí, 

jehož vedlejší věta je 

uvozená (začíná) 

časovou spojkou. . . 

For examle . . . například: 

jakmile až než zatímco až po 

Remember! 

Pamatuj si! 

Match the Czech 

and English 

expressions: 



Tak jako u podmínkového souvětí, 

jestliže vyjadřujeme budoucnost, 

WILL/WON´T musí být v hlavní větě:  

I´ll do my homework when I come home from my 

piano practice. 

I´ll do my homework when I come home from my 

piano practice. 

HLAVNÍ VĚTA VEDLEJŠÍ VĚTA 

I´ll do my homework when I come home from my 

piano practice. 

WILL/WON´T 
Present Simple 
(Přítomný čas 

prostý) 

Časová spojka 
uvozující 

vedlejší větu 



Časová 

spojka 

Present 

simple 
WILL/WON´T + 

, 

When I come home, I´ll do my homework. 

When I come home, I won´t do my homework. 

When he comes home, he´ll do his homework. 

When he comes home, he won´t do his homework. 

Utvoř souvětí, použij 

tato slova: 

Negative: 

He/she/it: 

Negative: 

When/he/come home/he/do homework: 

When/he/come/he/not do homework: 

When/I/come home/I/not do homework: 

When/I/come home/I/do homework 



throw 

throws 

don´t throw 

doesn´t throw 

WILL/WON´T 

break , 
ČASOVÁ 

SPOJKA 
+ 

Sloveso v ´Present 

Simple´ může mít pouze 

čtyři možné tvary, žádné 

jiné a to pro kladnou a 

zápornou větu: 

Pozor na sloveso TO BE 

pro kladnou a zápornou 

větu: 

is/are/am isn´t/aren´t/´m not 

Tvary sloves: 

Budoucnost 

vyjádříme 

pomocí WILL 

nebo WILL 

NOT=WON´T 

WILL/WON´T 

be , 



Pozor, časové souvětí 

stejně jako podmínkové 

může začínat i hlavní 

větou. . . 

You´ll do your homework when you come home. 

. . . přítomný čas je 

vždy po ČASOVÉ SPOJCE. 

 WILL je v hlavní 

větě. . . 

Po ČASOVÉ SPOJCE 

nikdy není WILL. 

Ale 

pamatuj 

si! 

When she comes from her practice, she´ll be tired. 

She´ll be tired when she comes from her practice. 

Význam souvětí 

zůstává 

stejný. 



g) I´ll watch TV while I do my History project. 

f) We ´ll move to our new house when we buy it. 

e) My parents will pay for my shoes when they see 

   them. 

d) Mary will start her piano lesson as soon as she 

   arrives. 

c) I´ll eat something before I go to bed. 

b) As soon as John comes home, He´ll give me the car 

   keys. 

d) Mary starts/will start her piano lesson as soon as 

   she will arrive/arrives. 

c) I´ll eat/eat something before I will go/go to bed. 

a) I´ll make you a cup of tea before I leave. 

b) As soon as John comes/will come home, He´ll give/ 

   gives me the car keys. 

e) My parents pay/will pay for my shoes when they 

   see/´ll see them. 

f) We move/´ll move to our new house when we buy/will 

   buy it. 

g) I´ll watch/watch TV while I do/´ll do my History 

   project. 

a) I make/´ll make you a cup of tea before I leave/  

   /´ll leave. 

Choose the correct form . . . vyber správný tvar: 



d) Russel will like/likes playing the piano when he 

   learns/will learn it. 

a) Before my mum comes/will come home, I clean/ 
   /´ll clean my room. 

Choose the correct form . . . vyber správný tvar: 

b) As soon as you finish/´ll finish your test, you´ll 

   hand/hand it over to the teacher. 

c) She drinks/´ll drink a lot of water after she 

   finishes/will finish the race. 

e) I will lend/lend you my pen after you ´ll give/  

   /give me back my pencil. 

f) Will you cook/Do you cook the dinner while I do/´ll 

   do the washing up? 

g) George and Nathaly dance/´ll dance while you sing/ 

   /will sing. 

a) Before my mum comes home, I´ll clean my room. 

b) As soon as you finish your test, you´ll hand it 

   over to the teacher. 

c) She ´ll drink a lot of water after she finishes the 

   race. 

d) Russel will like playing the piano when he learns 

   it. 

e) I will lend you my pen after you give me back my 

   pencil. 

f) Will you cook the dinner while I do the washing up? 

g) George and Nathaly ´ll dance while you sing. 



Co jsme se naučili? 

You´ll go back to school when you feel 

well again. 

You won´t like doing your homework after 
you come from your football practice, will 
you? 

When the tsunami hits the coast, a lot of people will die. 



2) Jak se časové souvětí tvoří? 

1) Co to vedlejší časová věta je?  

Present 

simple 

Přítomný 

čas 

WILL/WON´T 

Budoucnost 

vyjádřena pomocí 

WILL/WON´T 

+ , 

, 

after 

before 

as soon as 

while when 

Časová 

spojka 

. . . je souvětí, 

jehož vedlejší 

věta je uvozená 

(začíná) časovou 

spojkou. . . 

např.:  



Pozor, časové souvětí 

stejně jako podmínkové 

může začínat i hlavní 

větou. . . 

When dad finishes his job today, we´ll go to the 

cinema. 

We´ll go to the cinema when dad finishes his job 

today. 



Thank you! 

Have a nice day! 
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