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Zdravím vás milí deváťáci, 

Jak už jsem avizovala na on-line hodině, lehce skočíme do předpřítomného času, abyste měli aspoň trošku 

ponětí. Pracujte opravdu poctivě a pravidelně, ať se vám toho zase nenahromadí moc naráz.  

Staré dodělávky, kdo má zájem, tak posílejte, nafoťte, vypracujte, ale hlavně dejte echo, co máte hotovo, ať 

vám to můžu zkontrolovat. Jinak úkoly 1. - 8. týdne nekontroluji. 

Kdo by měl nějaké pochybnosti, nejasnosti, dotazy, neváhejte mě kontaktovat přes mail nebo chat v Teams. 

Držím palce, pěsti u přijímaček, ať vám to dopadne nejlíp, jak může. Myslím na vás.  HS 

 

 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 3/ 2C 

- Project 3/ 2D 

- Project 3/ Culture 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Project 3/ 3A 

- Project 3/ 3B 

- Irregular verbs – part 3 

- Project 3/ 3C 

 

 

Úkoly na následující týden (1. – 5. 6.): 

1) Zopakujte si nepravidelná slovesa. Poslední část vám vložím do Quizletu – Irregular verbs – part 4. 

 

2) V pr. sešitě si osvěžte slovní zásobu na str. 28 cv. 1, 2 a na str. 29 cv. 3. 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

 

 

Předpřítomný čas (Present Perfect Tense) 

Má svým významem nějaký dopad do současnosti, ale začal v minulosti. Neupřesňujeme kdy. 

Tvorba: 

  „have“   3. tvar význ. slovesa (past participle) 

 



a) Kladné věty 

Jako pomocné sloveso při jeho tvorbě funguje sloveso „have“ se svými tvary. Můžeme použít i stažené 

tvary. 

Vzor:  podmět „have“   3. tvar význ.slovesa  ostatní 

 

  I  have   painted    this fence. 

   I’ve        Natřel jsem tento plot. 

  She  has   been    to Greece twice. 

   She’s        2x krát byla v Řecku. 

 

b) Záporné věty 

Vycházíme z toho, jakým způsobem se tvoří zápory u slovesa „have got“. Přidáváme záporku „not“ za tvary 

have/has. Můžeme použít i stažené tvary. 

 

Vzor:  podmět „have“  not 3. tvar význ. slovesa ostatní 

  We  have   not done   it yet.    

    haven’t      Ještě jsme to neudělali. 

  Lucy  has  not flown   in a balloon. 

     hasn’t     Lucka ještě neletěla balonem. 

 

c) Otázky 

Opět vycházíme z tvorby u slovesa „have got“, tzn. přehozením podmětu a tvaru slovesa „have“. 

aa) Y/N questions (zjišťovací ano/ne otázky) 

Vzor: „have“ podmět    3. tvar význ. slovesa ostatní? 

 Have you ever    climbed  the tree? 

          Už jsi někdy lezl na strom? 

 Has he     won    any competitions? 

          Vyhrál nějaké soutěže? 

   Krátké odpovědi: 

   Yes, I have.   No, I haven’t. 

   Yes, he has.   No, he hasn’t. 

 

 

bb) Wh- questions (doplňovací – s tázacím slovíčkem) 

Používáme převážně how long (jak dlouho už něco trvá, co začalo v minulosti, ale trvá až do současnosti) 



Vzor: 

Wh-  „have“ podmět   3. tvar význ. slovesa ostatní?  

 

How long have  you    been   to Ireland? 

         Jak dlouho jsi v Irsku? 

       I’ve been to Ireland for one week. 

         Už týden jsem v Irsku. 

How long has your mum   had    a new car? 

         Jak dlouho mám tvoje mamka nové auto? 

       She’s had it since February. 

         Má ho už od února. 

 

Přehled v tabulce: 

Kladné věty   podmět tvary „have“  3. tvar ostatní 

   I have  cooked the dinner. 

   She has  broken her leg. 

Záporné věty   podmět tvary „have“ not 3. tvar ostatní 

   They have not told him yet. 

   Her brother has not arrived yet. 

Y/N otázky  tvary „have“ podmět   3. tvar ostatní? 

  Has your dad   repaired the car? 

  Have  you ever  travelled to Egypt? 

Wh-otázky Wh-

slovíčko 

tvary „have“ podmět   3. tvar ostatní? 

 How long have you   washed up?  

 How long has Mary   ridden the horse? 

 

4) Doplňte správné tvary do následujících vět. Cvičení napište do cvičného sešitu: 

Put the verbs into the present perfect. Use the long form of have.  

 

a) …………….you............................the new film about Harry Potter? (see)  

b) Someone…………………………………my credit card! (steal)  

c) I ……………………………………..The Black Eyed Peas´s new CD. (not hear) 

d) We……………………………………..where to go on holiday. (not decide)  

e) My friends ………………………………………in London. (arrive)  

f) Oh no! Marcia…………………………………..the keys! (forget)  

g) I think you……………………………………..a terrible mistake. (make) 

h) …………….you…………………….your work in the garden? (finish) 

 

5) You can watch: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYDAdxXcWko 

Good luck😊 

https://www.youtube.com/watch?v=AYDAdxXcWko


 
Solution (řešení): 

Ad 2) 

  

Ad 4) 

a) ……Have……….you.......seen.....................the new film about Harry Potter? (see)  

b) Someone……has stolen……………………………my credit card! (steal)  

c) I …have not heard…………………………………..The Black Eyed Peas´s new CD. (not hear) 

d) We…have not decided………………………..where to go on holiday. (not decide)  

e) My friends ……have arrived…………………in London. (arrive)  

f) Oh no! Marcia…has forgotten…………..the keys! (forget)  

g) I think you………have made……………..a terrible mistake. (make) 

h) Have…………….you……finished……………….your work in the garden? (finish) 

 


