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Začínáme červen – začíná hezkým dnem, 1.6. – Den dětí, takže si ho hezky užijte, a oslavte ho i prací  

    sweets for you  

 

1. Jak už víte, budeme se věnovat předpřítomnému času. Na úvod si vypište do slovníčku a natrénujte 

v Quizletu slovíčka 5 A – They´ve been cuccessful (víte, že bez znalosti slovní zásoby to nejde, tak 

buďte pilní). Najdete je v pracovním sešitě na str. 78. 

Už víte, že tady budete potřebovat 3. tvar sloves – past participle, proto si zopakujte v Quizletu i 

minulé časy – nezapomínejte si je poslouchat a nahlas opakovat, ať je umíte správně vyslovit. 

 

2. Zápis do gramatiky: 

            Present perfect – čas předpřítomný 

Použijeme k vyjádření, když něco, co začalo v minulosti je patrné do současnosti. 

(Podívej, vyčistila jsem si boty – je jedno kdy, teď se lesknou, jak svítí . Petr napsal DÚ – teď ho má, je 

jedno kdy psal a snad ještě nějaký napíše).  

Pokud použiju, kdy se to odehrálo (yesterday) – použiješ PAST SIMPLE. 

 

Čas předpřítomný tvoříme pomocí pomocného slovesa have /has a 3. tvaru slovesa 

Kladná: podmět + have/has  +   past participle (3. tvar slovesa) 

Zápor:  podmět + haven´t/hasn´t +  past participle 

Otázka: have/has + podmět  +  past participle 

Krátká odp. Yes, I have.  No, I haven´t.  (neopakuju význ. sloveso) 

Otázka s táz. slovem:  TS – have / has – podmět – past participle 



3. tvar sloves: pravidelná + ed  play – played 

  zdvojování + ed  stop – stopped 

  měkčení + ed   hurry – hurried 

  nepravidelná – musíš se naučit – trénuješ v Quizletu 

 

We have seen the Tower of London.  We´ve seen…… už někdy jsme viděli, je jedno           

       kdy, třeba ještě někdy uvidíme. 

He hasn´t eaten all the apples.   Nesnědl všechna jablka. Je jedno kdy, nějaká  

       tu teď ještě jsou. 

Have you ever  been to England?   Už jsi byl v Anglii? Možná jo, možná ne, je   

       jedno kdy, třeba teprve pojedu. 

Yes, I have x No, I haven´t.   (ale třeba pojedu) 

How long has John studied French?   Jak dlouho studuje angličtinu? (je v průběhu  

                   studia, kdysi začal, pokračuje, teď je na studiích.) 

Použití: 

- přesná doba děje není známá nebo důležitá: 

  I´ve lost my umbrella . I don´t know when. 

 

- uvedeme-li počet předmětů nebo kolikrát se děj opakoval: 

  I´ve written four letters. 

  She´s seen that film twice. 

 

- zprávy a aktuální události bez uvedení přesné doby:  

  There has been an earthquake in Turkey. 

  France has won the world cup. 

 

- s příslovci, která označují dobu zahrnující přítomnost („od začátku až dosud“)  

  Have you ever been to Canada? 

  We have been good friends up to now. 

 

- po vazbách typu: It´s the first time, this is the second time – i když děj právě probíhá: 

  This is the third time  (that) you´ve asked me that question! 

  It´s not the first time she´s lost her way in the city centre. 

 

- s příslovci označujícími dobu blíže neurčenou, ale nedávnou – already, just, recently, lately, yet, 

still  Have you seen Nataly recently? 

 

- s příslovci frekvence, jde-li o dobu neukončenou, tj. zahrnující přítomnost 

  Linda has always wanted to have a holiday in the Carribean. 

 

- s předložkou FOR (něco trvá nějakou dobu) a výrazem SINCE  (od doby co) 

  I have had this car for ages!  



  He has lived in London for 6 years. (He started to live there for 6 years and lives                

       there now). 

 

 

3. V učebnici na str. 56, cv. 2 – poslechneš si, přečteš a přeložíš text AMBITIONS . Najdeš v něm 

příklady vět, které jsou v čase předpřítomném – snažíš se uvědomit si, jakou vyjadřují situaci.  

Podle textu doplníš věty ve cv. 4a) na str. 57 a napíšeš je do cvičného sešitu. Přečteš si shrnutí 

gramatiky ve cv. 4b – e). 

 

4. Podle cvičení 1 na str. 56 napíšete do cvičného 4 věty, co jste kdy dělali a 4 co jste nedělali. 

Použijete předpřítomný čas, takže tam nedáváte žádné bližší časové určení. 

 

5. V Zadání bude připraveno cvičení na opakování minulého času, nezapomeňte ho udělat = DÚ. 

 

6. Podívej se na přiložená videa, bude tam vysvětlen předpřítomný čas – lépe pochopíš učivo a také si 

poslechneš angličtinu  

 
https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fXN8hY0WwGg 

 

         
 

   

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice 57/4: 1 I have seen nearly all her films.  2 She hasn´t done anythink silly. 

  3 He has won lots of races.   4  I haven´t seen a real Grand Prix. 

56/4:  I have / haven´t won….. 

 I have / haven´t seen….. 

 I have / haven´t visited….. 

 I I have / haven´t ridden…. 

 I have / haven´t been 

 I have / haven´t done…. 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGw2-p2WuJk
https://www.youtube.com/watch?v=Dkln8PfE1xE
https://www.youtube.com/watch?v=fXN8hY0WwGg

