
Plán domácí výuky od 25. 5. do 29. 5. 2020 - Anglický jazyk VII. B 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 54, cv. 1 

1. the  2. the  3. bez členu 4. bez členu 5. a 

6. bez členu 7. a  8. the  9. the  10. the  11. the 

 

Učebnice str. 54, cv. 3 

1 D 2 G 3 B 4 E 5 L 6 A 7 K  8 H 9 F 

10 J 11 C 12 I 

Pracovní sešit str. 43, cv. 4 

2. nothing 3. something 4. anywhere 5. Somebody 6. nobly 

 

Pracovní sešit str. 43, cv. 5 

1. are meeting 

2. are you getting …? 

    is taking 

3. are you going …? 

    aren´t going 

4. isn´t coming 

    is going 

5. Are you flying …? 

    are leaving 

6. are you playing …? 

    are travelling 

 

Pracovní sešit str. 43, I can … 

cv. 2 – zakroužkovali jste tato slova?   statue  bridge  museums shopping 



 

cv. 3 – doplnění rozhovoru: 

A: Do you want to play football on Friday? 

B: Sorry, I can´t. 

A: How about Sunday? 

B: Yes, that´s OK. 

 

2. Uč se nová slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně a zopakuj se nepravidelná slovesa 

 

3. Do sešitu English si opiš nebo vytiskni a nalep tento zápis:  

Tentokrát je zápis opravdu dlouhý, ale je to poslední dlouhý zápis v tomto školním roce. Chtěla jsem, 

abyste měli všechno, co se týká předpřítomného času pohromadě a připravené k procvičení a na 

příští školní rok. Pokud nemáte tiskárnu, zkuste poprosit někoho, kdo ji má, aby vám zápis vytiskl. 

 

PRESENT PERFECT = PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 

Jak se tvoří: 

pomocné sloveso HAVE / HAS + pravidelné sloveso s koncovkou –ed  nebo  nepravidelné 
sloveso ve 3. tvaru 

Pozor! Pomocné sloveso have se dá zkrátit ´ve a has se dá zkrátit ´s. (Ale to není žádná novinka, že 
ne?) 

Kladná věta: I have been to London. I’ve visited many places there.   

         Jim has won a race. He’s won many races. 

 

Záporná věta: tvoří se přidáním NOT za pomocné sloveso. 

We haven’t seen that film. Emma hasn’t climbed a mountain. 

 

Otázka: tvoří se přehozením pomocného slovesa a podmětu. 

Have you ridden a horse? Yes, I have.  X  No, I haven’t.  

Has he been on TV?  Yes, he has.  X  No, he hasn’t.  

 



Jak se používá: 

a) když jsou výsledky děje minulého zřejmé v přítomnosti, tzn. že popisujeme děj, který se odehrál 
někdy v minulosti, neříkáme kdy, ale ještě i v přítomnosti platí 

např. I have bought new shoes.  Koupila jsem si nové boty. (Neříkám kdy, jenom to, že jsem si koupila 
nové boty a teď mám nové boty.) 

b) když mluvíme o svých zkušenostech, zážitcích, co už jsme v životě zvládli, viděli, udělali …. 

např. I have been to London. Už jsem byla v Londýně. 

 

c) s některými výrazy: EVER-UŽ NĚKDY, NEVER-NIKDY, JUST-PRÁVĚ, HOW MANY TIMES …?-KOLIKRÁT 
UŽ…? 

EVER – NĚKDY – patří do otázek  

Have you ever met a famous person?  Už jsi někdy potkal slavného člověka? 

Has Kate ever driven a car?  Už Kate někdy řídila auto? 

 

NEVER – NIKDY 

I have never eaten Chinese food. Nikdy jsem nejedl čínské jídlo. 

I´ve never ridden a horse.  Nikdy jsem nejel na koni. 

Steve has never been on TV.  Steve nikdy nebyl v televizi.  

 

JUST – PRÁVĚ 

We have just seen a UFO.  Právě jsme viděli UFO. 

Colin has just won a race.  Colin právě vyhrál závod. 

 

HOW MANY TIMES…? –  KOLIKRÁT UŽ…? 

How many times have you flown in a plane?  Kolikrát už jsi letěl v letadle? 

I’ve flown once.   Letěl jsem jedenkrát.    

    I have flown twice.  Letěl jsem už dvakrát. 

  I ´ve flown three times.   Letěl jsem už třikrát. 

  I have flown many times.  Letěl jsem mnohokrát 

I´ve never flown.  Nikdy jsem neletěl. 

 



   

 

 

4.  A teď procvičování tvarů předpřítomného času 

Do sešitu English napiš vždycky kladný tvar, záporný tvar i otázku 

Vzor:  We /  see 

 We have seen 

 We haven´t seen 

 Have we seen? 

a) Paul / visit   f) I / leave 

b) They / come   g) My mum  / buy 

c) Jane / look   h) Mark /  speak 

d)We / play   i) They  / make 

e) Sam / eat   j) You / travel 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 3 a v lekci 5 – Unit 5 

v části Vocabulary si zkus cvičení 1 – Exercise 1: Experiences 

Také hraj hry v části Games. 

 

6. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na e-mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a také třeba na zprávu, jak se vám učení vede a jak se máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz

