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Part 3 
Vocabulary 

 

 

 

Grammar, Third Conditional 
(Gramatika, Tretí Kondicionál)  

 
If Mr. Dursley hadn‘t sat with his back to the window,  

he might have found it harder to concentrate on drills. 
Ak by pán Dursley, nebol sedel chrbtom k oknu,  

možno by to bolo pre ñho náročnejšie sústrediť sa na vŕtačky. 
 
 

 
Kedy používame tretí kondicionál? 

 
Keď hovoríme o tom, ako sa veci v minulosti mohli stať inak.  

Niekedy ním vyjadrujeme kritiku alebo ľútosť. 
 

 
 

Ako tvoríme vety? 
 

If he + had (not) + sat (‘past participle’ od slovesa ‘sit’), 
he might (not) + have + found (‘past participle’ od slovesa ‘find’) 

(Namiesto ‘might (not)’ môžeme v závislosti od kontextu použiť ‘would (not)’, alebo ‘could (not)’.) 
 

 
 

Príklady 
 

If we had taken a taxi, we wouldn‘t have missed the plane. 
Ak by sme si boli vzali taxík, neboli by sme zmeškali lietadlo. 

We didn’t take a taxi. We missed the plane. 
Nevzali sme si taxik. Zmeškali sme lietadlo. 

Keďže sme si nevzali taxík, zmeškali sme let,  
a preto v treťom kondicionály vyjadrujeme v tomto prípade,  

ako mohla byť situácia inak. 
 

If I had known about it, I could have helped. 
Ak by som bola o tom vedela, mohla som pomôcť. 

 
If Voldemort hadn’t tried to kill Harry, Harry wouldn’t have become famous.  
Ak by sa Voldemort nebol pokúsil zabiť Harryho, Harry by sa nebol stal slávnym. 

 

 



Verbs 
(Slovesá) 

 
point (at someone, something) 

ukazovať (prstom na niekoho, niečo) 
He pointed at the sign that said to keep quiet. 

Ukázal na tabuľku, kde stálo buďte ticho. 
 

gaze  
 hľadieť, zízať 

Narozdiel od slova ‘stare’, ktoré má podobný význam,  
‘gaze’ znamená hľadieť s úžasom, rešpektom;’stare’ vyjadruje hľadieť, čumieť s drzosťou. 

 
shout/yell 

kričať 
‘shout at’ vs ‘shout to’ 

ak sme na niekoho nahnevaní a kričíme na neho správne je ‘shout at’, 
ak ale chceme aby nás niekto počul používame ‘shout to’ 
Please don’t shout at me: calm down and speak normally. 

Nekrič na mña, prosím ťa. Ukľudni sa a hovor normálne. 
She shouted to me from the upstairs window. 

Zakričala na mña z horného okna. 
 

to make a call/to make a telephone call 
vybaviť telefonát, zatelefonovať 

He made several important telephone calls. 
Vybavil niekoľko dôležitých telefonátov. 

 
 

Phrases 
(Frázy) 

 
to be in a good/bad mood 

mať dobrú/zlú náladu 
Sarah seemed to be in a good mood. 
(Zdalo sa, že Sarah má dobrú náladu.) 

 
 

stretch one’s legs 
= stand up or go for a walk, especially after a prolonged period of sitting. 
natiahnuť sa, rozhýbať sa(najmä po tom, čo sme dlhú dobu sedeli) 

After three hours of driving, I'm sure everyone would like to stretch their legs a bit. 
Som si istý, že po troch hodinách šoférovania by sa každý rád trochu rozhýbal. 

 
 

Extra 
 

in broad daylight  
za denného svetla, za bieleho dňa 

 
owl-free 
bez sov 

ak po podstatnom mene, nasleduje slovo ‘free’ znamená to ‘bez danej veci’ 
sugar-free (bez cukru) / duty-free (bez cla) / caffeine-free (bez kofeinu) 


