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Vazba „there is“, „there are“ 



Vazba „there is“, „there are“ 

 Vazba „there is“ (jedn.č.) a „there are“ 

(mn.č.) vyjadřuje , že někde něco nebo 

někdo je, existuje. 

 Vazbu používáme rovněž, když chceme 

vyjádřit kolik někde něčeho je.  



Vazba „there is“, „there are“ 

 Např. 

 There is a book on the table. 

 Na stole je kniha. 

 There are desks in the classroom. 

 Ve třídě jsou lavice. 

 There are four trees in the garden. 

 Na zahradě jsou čtyři stromy.  



Vazba „there is“, „there are“ - 

otázka 

 Otázka se tvoří jako u slovesa „be“, tzn. 

přehozením tvaru slovesa „be“ a „there“. 

 Např.: 

 Is there a book on the table? 

 Je na stole kniha? 

 Are there desks in the classroom? 

 Jsou ve třídě lavice? 



Vazba „there is“, „there are“ - zápor 

 Zápor se tvoří jako u slovesa „be“ tzn. 

přidáním „not“. (isn‘t, aren‘t) 

 Např.: 

 There isn‘t a book on the table. 

 Na stole není kniha. 

 There aren‘t desks in the classroom. 

 Ve třídě nejsou lavice. 



Vazba „there is“, „there are“ 

 Doplňte „there is“ nebo „there are“: 

 1. …….. two chairs in the kitchen. 

 2. …….. a computer on the desk. 

 3. …….. the ants on the sandwich. 

 4. …….. tickets for this game. 

 5. …….. mirror in the bedroom. 

 6. …….. a car in the street.   



Vazba „there is“, „there are“ 

 Správné řešení: 

 1.  There are two chairs in the kitchen. 

 2.  There is a computer on the desk. 

 3.  There are the ants on the sandwich. 

 4.  There are tickets for this game. 

 5.  There is mirror in the bedroom. 

 6.  There is a car in the street.   

 



Vazba „there is“, „there are“ 

 Utvořte otázky pomocí „there is, there are“: 

 1. in the schoolbag/ textbooks 

 2. department store/in this town 

 3. in the refrigerator/ any food 

 4. pictures / in the book 

 5. on the table / breakfast 

 6. books and papers/ on the floor 



Vazba „there is“, „there are“ 

 Správné řešení: 

 1. Are there textbooks in the schoolbag? 

 2. Is there department store in this town? 

 3. Is there any food in the refrigerator? 

 4. Are there pictures  in the book? 

 5. Is there breakfast on the table? 

 6. Are there books and papers on the floor? 

 


