
13_anglický jazyk_9.B_použití EVER, NEVER    

 

Začíná váš důležitý týden – přeji hoooodně zdaru, klidnou mysl a rozvahu. Důležité je správně číst a 

přemýšlet. Ale vy určitě všechno hravě zvládnete. Pak se vrhnete s chutí tady do práce, tak aby to, co je 

potřeba udělat písemně, jste stihli do čtvrtka – 11. 6., kdy přinesete sešity opět ke kontrole.  Pak budete 

dělat online procvičování – slovíčka, minulé časy, online učebnici. 

      GOOD LUCK    

 

1. Stručný zápis do gramatiky: 

 

Ptáme-li se někoho na dosavadní zkušenosti, užíváme vazbu:  

  have / has + podmět + EVER + past participle (otázka) 

  Have you EVER been to China? 

  Has he EVER met a famous person?  

 

Chceme-li vyjádřit, že někdo nějakou činnost až doposud ve svém životě nedělal, použijeme vazbu: 

 podmět + have / has + NEVER + past participle  (pozor, můžeme mít jen jeden zápor) 

  I have NEVER eaten pizza.  NE!!! I haven´t never eaten = dva zápory 

  He has NEVER met James Bond. 

 

2. V učebnici na str. 58 si poslechněte cvičení 1 (UČ 16). Všímejte si všech vět v předpřítomném čase  - 

věty kladné, otázky s „ever“, krátké odpovědi, odpovědi s „never“. Přečtěte si text nahlas a přeložte 

– uvědomte si časový úsek, kdy děj, který je vyjádřený předpřítomným časem, probíhá. 

 

3. Vypište si slovíčka 5B – Have you ever…..(PS str. 78) – je jich jen pár, budou v Quizletu i s těma, 

která jsou v textech a nejsou v pracovním sešitě. Procvičujte – slůvka jsou základ. Současně si stále 

procvičujte minulé časy, ať si je osvěžíte – hlavně třetí tvary, které tady potřebujete používat. 



 

4. V pracovním sešitě na str. 46 napište cv. 2 – kladné i záporné věty (kvůli procvičení). Pak cv. 3 – 

tady nacvičíte otázky. 

 

Na str. 47 ve cv. 4 píšeš otázky s použitím „ever“ a odpovědi podle sebe – buď kladné, nebo 

záporné podle vzoru. 

 

5. Předpřítomný čas procvičíte v online učebnici – v menu si najděte Unit 5 – Experiences. 

Uděláte pouze část „Grammar“ – části 1, 2, 3, 4, 5. Kdo nemá hotovou Unit 3 – dodělá. 

 

6. Něco pro chvilky oddechu  - načerpejte energii  

 https://www.youtube.com/watch?v=PkGR1Ikq4xk 

 https://www.youtube.com/watch?v=LF7hwg0mLf0 

 https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs 

 

       

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit 46/2:  2 A spaceship has /hasn´t landed in our street. 
   3 We have / haven´t seen a Grand Prix. 
   4 I have / haven´t used the Internet. 
   5 Our class has /hasn´t visited the museum. 
   6 My friends have / haven´t flown in a helicopter. 
  46/3: 2 Has Michael played Virtual Soap? 
   3 Have they eaten fish and chips? 
   4 Have you done a voluntary work? 
   5 Have you met a famous singer? 
   6 Has your friend ridden a horse? 
47/4:  

2 Have you ever written to a magazine or newspaper? Yes, I have.  
        No, I have never written to…… 
3 Have you ever sent a Valentine´s card?   Yes, I have. 
        No, I have never written…….. 
4 Have you ever phoned a radio station?   Yes, I have. 
        No, I have never phoned…… 
5 Have you ever had a party in your house?   Yes, I have. 
        No, I have never had…… 
6 Have you ever washed your own clothes?   Yes, I have. 
        No, I have never washed…… 
7 Have you ever asked somebody out?   Yes, I have. 
        No, I have never asked ……. 
8 Have you ever cooked dinner?    Yes, I have.  
        No, I have never cooked dinner. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkGR1Ikq4xk
https://www.youtube.com/watch?v=LF7hwg0mLf0
https://www.youtube.com/watch?v=XUIJ9pBDlHs

