
Anglický jazyk 

VII. AB 

Plán domácí výuky od 1.6.-5.6.2020 

Zkontrolujte si úkoly z minulého týdne: 

- učebnice, str. 52,cv. 3a) – 1- Dutchmen 2 They bought it from Indians.  
3 The British changed the name. They called it New York because the 
King´s brother was the Duke of York. 

- cv.3b) –  visit the Statue of Liberty-Liberty Island 
     celebrate New Year – Times Square 
     take a boat on a lake – Central Park 
     see for 120 kilometres – the top of the Empire State Building  
 

- úkoly z pracovního sešitu na str.42, cv. 4 a 5 vám zkontroluji každému 
zvlášť – máte mi do 7.6.2020 poslat na e-mail.  

V tomto týdnu začneme lekci 5. V této lekci se máme naučit předpřítomný čas.  
Rozepíši vám, jak se předpřítomný čas tvoří, kdy ho používáme, příkladové věty 
a vy si tento zápis buď vytisknete a vlepíte do sešitu nebo opíšete. Samozřejmě 
se k tomu ještě vrátíme a ústně si vše znovu řekneme a dovysvětlíme. Teď si 
zápis pozorně přečtěte a  pokuste se nové učivo pochopit. 

PRESENT PERFECT– předpřítomný čas 

Tvorba:  pomocné sloveso HAVE / HAS + pravidelné sloveso s koncovkou –ed 
nebo nepravidelné sloveso ve 3. tvaru (written, seen, been…) 

Kladná věta: 

I have seen the Pyramids.  (I´ve seen the Pyramids. – zkrácený tvar) 

She has visited London. (She´s  visited London.) 

Záporná věta: tvoří se přidáním NOT za pomocné sloveso. 

They haven´t been to New York.    Jim hasn´t read the book. 

 



Otázka:  na prvním místě v tázací větě stojí  pomocné sloveso have/has, na 
druhém potom podmět: 

1. Have you visited Prague?        2.  Has he won the   
                                                                 race?  

Krátká odpověď:              - Yes, I have. / No, I haven´t.         – Yes, he has. / No,      

                  he hasn´t. 

Kdy předpřítomný čas používáme? 
- a) jestliže jsou výsledky děje minulého zřejmé v přítomnosti, tzn. 

mluvíme  nebo popisujeme děj, který se odehrál někdy v minulosti, ale 
v přítomnosti stále platí 
Např.: Peter has broken his leg. (Zlomil si nohu např. před týdnem a stále 
ji má v sádře – tedy děj z minulosti zasahuje do současnosti) 

- b) jestliže mluvíme o svých zkušenostech zážitcích, kde jsme byli, co jsme 
tam zažili, co jsme viděli, udělali… 
Např.: I have eaten an octopus.(chobotnici)  Jane has visited New York.  
 
Ever , never, just 
 
Ever – někdy, používáme v otázkách: 
Have you ever ridden a camel? (Jel jsi někdy na velbloudovi?)   
Has Jim ever met a famous person? ( Potkal Jim někdy nějakou známou  
      osobnost?) 
Never – nikdy 
I have never lived in Spain.   (Nikdy jsem nežil ve Španělsku.) 
Kevin has never eaten Pizza.  ( Kevin nikdy nejedl pizzu.) 

- pokud je větě „never“ už v ní nesmí být žádný jiný zápor!! V české větě 
můžeme mít více  záporů – „nikdy nejedl“!!! To je v anglické větě špatně! 

Just – právě 

I have just arrived.    (Právě jsem přijel.) 

Steve has just seen a snake.  (Steve právě viděl hada.) 



- jako procvičení si zkusíte v pracovním sešitu udělat na str. 44, cv. 1 – 
doplníte tvary have/has 

- cvičení  2 – přepíšete věty ze cvičení 1 ve zkrácených tvarech 
- na str. 45, cv.5 – doplníte slova z rámečku do vět  
- cvičení  6 – zkusíte vytvořit zápor ze sloves v rámečku 
- řešení všech cvičení vám napíši v příštím plánu 

 
- nezapomínejte na procvičování pomocí CD- ROMu ve vašich pracovních 

sešitech, i starší učivo 
 

- na této stránce si můžeš procvičovat slovíčka i gramatiku: 
https://www.gamestolearnenglish.com/ 

 
To je pro tento týden vše. Mějte se hezky.  
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


