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First Conditional – pracovní list 
 
I. Fill in the correct form of the verb 

 

1. I…………………..(buy) some bread if I……………..(go) to the baker`s. 

2. If they………………..(not hurry up), they…………………(miss) the plane. 

3. If she…………………..(not come) on time, she ………………(lose) her job. 

4. I………………..(not go) to school if I…………………(have) a temperature. 

5. If you………….(not do) your homework, you ………………(not go) to the cinema. 

6. If we………………..(go) on holiday, we…………………(send) a postcard. 

7. If the phone…………………..(ring), I …….………..(answer) it. 

 

II. Translate these sentences 

Jestli zítra uvidíme Toma, dáme mu ten dárek. 

Jestli bude ráno zima, vezmu si na sebe čepici a rukavice. 

Jestli ji nepozveme na večírek, bude naštvaná. 

Jestli se neomluvíte, nebudu s vámi mluvit. 

Jestli nebude sněžit, nepůjdeme lyžovat. 

Jestli mechanik nespraví naše auto, pojedeme taxíkem. 

 

III. Make questions 

…………….……(he/go) to the party if……………………..(he/have) time on Friday? 

………………….(she/earn) more money if……………………..(she/get) the job? 

…………………...(we/go) swimming if………………………(the weather/be) nice? 

…………………...(you/buy) the skirt if……………………….(it/fit) you? 

…………………….(boss/be) upset if………………………(we/be) late? 

…………………….(you/feel) better if …………………..(I/stay) here with you? 

 

 

 



Řešení: 
 
I. Fill in the correct form of the verb 

1. I will buy some bread if I go to the baker`s. 

2. If they don`t hurry up, they will miss the plane. 

3. If she doesn`t come on time, she will lose her job. 

4. I won`t go to school if I have a temperature. 

5. If you don`t do your homework, you won`t go to the cinema. 

6. If we go on holiday, we will send a postcard. 

7. If the phone rings, I will answer it. 

 

II. Translate these sentences 
Jestli zítra uvidíme Toma, dáme mu ten dárek.  
If we see Tom tomorrow, we will give him the present. 
 
Jestli bude ráno zima, vezmu si na sebe čepici a rukavice. 
If it is cold in the morning, I will wear a hat and gloves. 
 

Jestli ji nepozveme na večírek, bude naštvaná.  
If we don`t invite her to the party, she will be angry. 
 

Jestli neomluvíte, nebudu s vámi mluvit. 
If you don`t apologize, I won`t speak to you. 

 

Jestli nebude sněžit, nepůjdeme lyžovat. 
If it doesn`t snow, we won`t go skiing. 

 

Jestli mechanik nespraví naše auto, pojedeme taxíkem. 
If the mechanic doesn`t repair our car, we will go by taxi. 
 

III. Make questions 

Will he go to the party if he has time on Friday? 

Will she earn more money if she gets the job? 

Will we go swimming if the weather is nice? 

Will you buy the skirt if it fits you? 

Will the boss be upset if we are late? 

Will you feel better if  I stay here with you? 

 



Metodický pokyn: 
Pracovní list obsahuje tři cvičení. 

V prvním cvičení žáci doplňují správný tvar slovesa v závorce. Žáci pracují 

samostatně. Časový limit pro toto cvičení je pět minut. Žáci mohou používat slovník. Po 

uplynutí časového limitu následuje společná kontrola. Učitel vyvolá žáka, který přečte 

doplněnou větu a přeloží ji do češtiny. Pokud je něco špatně, učitel vyzve ostatní žáky, aby 

vyvolaného opravili. Kontrola cvičení zabere cca tři minuty. 

Druhé cvičení je zaměřeno na překlad vět z češtiny do angličtiny. Žáci pracují ve 

dvojicích a mohou používat slovník. Časový limit je 7 minut. Po uplynutí času následuje 

společná kontrola. Učitel vyvolá dvojici, která přeloží danou větu do angličtiny. Jeden ze 

dvojice dojde větu napsat na tabuli. Učitel se obrátí na ostatní žáky, zda je překlad na tabuli 

správný. Kontrola cvičení trvá cca pět minut. 

Ve třetím cvičení žáci vytvářejí otázky, přičemž používají slovní zásobu  

v závorkách. Žáci pracují ve dvojicích a mohou používat slovníky. Časový limit pro tuto 

aktivitu je pět minut. Po vypršení časového limitu následuje kontrola. Učitel vyvolá dvojici, 

která přečte vytvořenou otázku a přeloží ji. Pokud je něco špatně, učitel vyzve ostatní žáky, 

aby vyvolané opravili. Kontrola cvičení zabere cca tři minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny a literatura: 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 

 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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