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Milí deváťáci, 

Doputovali jsme tímto prazvláštním způsobem až k poslednímu týdnu naší on-line nebo vzdálené výuky. Za 

většinou z vás je první velká zkouška – přijímací zkoušky. Těm, na které ještě čekají, přejeme pevné zdraví 

a hodně úspěchu. 

Ve čtvrtek 18. 6. budete odevzdávat učebnice – nejdříve děvčata, poté chlapci. Dejte si prosím vše do 

pořádku, nejenom co se angličtiny týče. Ať po vás v učebnicích nezůstane nepořádek – vše vygumujte, 

slepte. 

A nyní už hurá do posledních úkolů.       HS 

 

Úkoly na následující týden (15. – 17. 6.): 

1) Procvičujte si slovíčka, už jsem vám žádné nedala vypsat do slovníčku, ale otevřete si pracovní sešit 

a aspoň si pročtěte slovíčka z lekce 5. Je to na vašem svědomí. Slovíčka jsou základem každého 

jazyka. Opakujte si i ta stará, nepravidelná slovesa včetně 3. tvarů. Ty budete potřebovat i na střední 

škole. Čím víc si uložíte do hlavy, tím víc tam můžete pak najít. 

 

2) V pr. sešitě si na zopakování vyplňte na str. 45 cv. 5 a 6. Používáte kladné a záporné tvary. Jde o 

procvičení tvorby předpřítomného času. 

 

3) V pr. sešitě opět pro zopakování vypracujte na str. 46 cv. 1, 2, 3. 

 

4) Vlepte si do gramatiky: 

 

Typické výrazy v předpřítomném čase 
 

Použití příslovcí ever a never jsem vám nastínila už v zápise v gramatice 12. týdne, ale teď je ještě více 

procvičíme a vysvětlíme. 

 

- Použití ever v otázce znamená, že zjišťujeme informaci, zda nějakou činnost dotyčný už někdy 

v životě dělal. 

 

Už jsi někdy letěl balonem?   Have you ever flown in a hot air balloon? 

Už někdy byli v Benátkách?   Have they ever been to Venice?    

Už někdy kouřil cigaretu?   Has he ever smoked a cigarette? 

 

- Pokud dotyčná osoba ještě nikdy nic takového nedělala, použijeme never. Ale předpřítomný čas 

proto, že je možné, že to někdy v budoucnu dělat bude, tzn. není to uzavřená, dokončená činnost 

v minulosti. 

 

Ještě nikdy jsem nejedla avokádo.  I’ve never eaten an avocado. 

Jeho sestra ještě nikdy neletěla letadlem. His sister’s never flown in a plane. 

Ještě nikdy nenavštívili Egypt.  They’ve never visited Egypt. 

 

 



Použití since a for – taktéž bylo naznačeno v gramatice, ale ještě je rozvedeme 

- Since používáme, když chceme zdůraznit, že od určité doby v minulosti něco děláme doteď a 

pravděpodobně ještě i budeme. Since + začátek nějaké doby 

On žil na mnoha místech od roku 2005. He has lived in many different places since 2005. 

Neviděl jsem ho od minulého týdne. I haven’t seen him since last week. 

 

- For se používá taktéž s časovým údajem, ale znamená, jak dlouhou dobu se něco děje.  Věty se 

since a for se dají nahradit/obměnit, ale je potřeba změnit časového údaje. 

 

Už 15 let žije na mnoha místech. He has lived in many different places for 15 years. 

(2020-2005 = 15) 

 He has lived in many different places since 2005. 

 

Už dva týdny jsem ho neviděla. I haven’t seen him for two weeks. 

 I haven’t seen him since last week. 

 

- Časový údaj ago je typický pro minulý čas prostý. 

She arrived in Ireland three weeks ago. Před třemi týdny přijela do Irska. 

 

Výrazy just, already, yet (právě, už, ještě ne): 

- Just udává, co právě někdo udělal 

Právě přijeli.     They have just arrived. 

Právě jsem povečeřel.    I’ve just had dinner. 

 

- Already nám říká, co se už stalo – dříve, než jsme předpokládali 

 

Už jsem umyla to nádobí.   I’ve already washed up. 

On už natřel ten plot.    He’s painted the fence. 

 

- Yet = ještě ne, dotyčný ještě neudělal něco, co měl udělat  

 

Ještě si neoblékla tu novou sukni.  She hasn’t worn a new skirt yet. 

Ten autobus ještě nepřijel.   The bus hasn’t arrived yet. 

 

5) Watch the videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWeZ1VbsuCY – English with Tom Hanks 

https://www.youtube.com/watch?v=YJGsNMogaNI – English with Broňa 

https://www.youtube.com/watch?v=GMbwywwui5w – typical expressions 

https://www.youtube.com/watch?v=8_nhtAwI0dA – BBC grammar 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sWeZ1VbsuCY
https://www.youtube.com/watch?v=YJGsNMogaNI
https://www.youtube.com/watch?v=GMbwywwui5w
https://www.youtube.com/watch?v=8_nhtAwI0dA


 

 
 

 

Dobijte si baterky i vy přes léto, ať je plné pohody a radosti 😊 

 

All the best next year in your new schools 
 

 

 

 

 

 

 



 

Solution (řešení): 

 

Ad 2) 

PS 45/5: 2 – They have found gold. 

  3 – he has caught a fish. 

  4 – They have flown in a plane. 

  5 – They have bought a car. 

  6 – They have seen a ghost. 

 

PS 45/6: 2 – I haven’t bought… 

  3 – I haven’t seen it yet. 

  4 – I haven’t met her before. 

  5 – I haven’t won. 

  6 – I haven’t listened to it. 

 

PS 46/1: 1 – ridden 2 – won 3 – read 4 – stopped 5 – climbed 

  6 – visited 7 – met 8 – been 9 – gone 10 – done 

  11 – played 12 – fallen 13 – seen 14 – travelled 15 – flown 

 

PS 46/2: 2 – A spaceship has landed in our street. 

  3 – We have seen a Grand Prix. 

  4 – I have used the Internet. 

  5 – Our class has visited the museum. 

  6 – My friends have flown in a helicopter. 

 

PS 46/3: 2 – Has Michael played…..? 

  3 – Have they eaten….?     Pozor možná chyba tisku v PS 

  4 – Have you done…? 

  5 – Have you met…? 

  6 – Has your friend ridden…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


