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Tak, takto běžíme do finále. Čeká nás už 14. týden (15. – 19. 6.). Vydržte a poctivě splňte úkoly, aby vám 

pak nechyběly . V zadání v Teams máte dotazník na sebehodnocení – prosím všechny, aby ho poctivě 

udělali  – je to místo úkolu – zamyslíte se nad tím, jak se vám v této nelehké době dařilo, co bylo pro vás 

dobré, co špatné, co byste třeba změnili. Není to na známky, snažte se být upřímní  a také doplňte 

všechny odpovědi. Děkuji těm, co už ho udělali.        

            

Tak co teď? Čemu se budeme věnovat tento týden? Už jste unavení, ale ještě vydržíte. Potřebujeme si 

vysvětlit, kdy použijete předpřítomný čas a kdy minulý prostý, popř. přítomný, abyste nechybovali a měli 

aspoň základní náhled  

1. Slovíčka a minulé časy – stále trénujete v Quizletu, ve volných chvílích si k tomu sedněte a 

procvičujte hlavně všechny tvary minulých časů sloves. Je jich ještě víc, neznáme všechna, ale dobré 

aspoň něco – bude se vám to hodit. Slovíčka jsou taky základ – bez nich nic. Pokud byste měli zájem 

o další slovesa – protože to můžete využít i na střední škole, tak dejte vědět a udělám vám sadu 

těch, která jsme nedělali, ale mohli byste je potřebovat. Klidně se k tomu vrátíte příští rok a třeba 

budete rádi, že je najdete a budete je moct nacvičit  

 

2. Zápis do gramatiky 

   PŘÍTOMNÝ NEBO PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS? 

 Českému přítomnému času může  v angličtině odpovídat PŘÍTOMNÝ nebo PŘEDPŘÍTOMNÝ čas.  

 Rozhodující je, jestli má děj spojitost s minulostí.  ANO = předpřítomný 

        NE    = přítomný 

 I have a lot of books.   X  I have had these books for a long time. 

 Mám mnoho knih, aktuální stav.   Mám tyto knihy dlouho, spojitost s minulostí 

 My mother works as a teacher. X  My mother has worked as a teacher for 20 years. 

 Moje matka pracuje jako učitelka = stav  Pracuje jako učitelka již 20 let (spojeno s minulostí). 



    MINULÝ NEBO PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS?   

Českému minulému času může v angličtině odpovídat MINULÝ nebo PŘEDPŘÍTOMNÝ čas. 

Rozhodující je, zda je přesná doba děje známá nebo není, nebo zda považujeme dobu za již ukončenou. 

Neznámá doba děje – předpřítomný čas  I have bought a new CD. 

Známá doba děje - minulý čas   I bought a new CD yesterday. 

 

Minulý čas v otázce:   – ptám se na přesný časový údaj v minulosti 

    When did you buy that coat? 

- ptám se na dobu v minulosti, která skončila (jasné z kontextu) 

 How long did they live there?(už tam nebydlí) 

 

Předpřítomný čas v otázce: - ptáme se na trvání děje, ale doba je neukončená, ještě to může pokračovat 

    How long have you known Katy? (jak dlouho ji znáš? kamarádíte dál) 

    How many times have you danced with John? (večírek ještě probíhá) 

 

POUŽITÍ „JUST“ + předpřítomný čas: - vyjádření něčeho, co se stalo nedávno. Právě jsme to udělali. 

    Martin isn´t hungry. He has just had breakfast. – vkládáme mezi slovesa 

    Helen has just called. (právě zavolala) 

 

3. V pracovním sešitě na straně 46 si pohraješ a doplníš ve cvičení 1 třetí tvary sloves. Budeš pokračovat 

na straně 48 ve cvičení 3, kde napíšeš kladné nebo záporné věty v předpřítomném čase, co Yvonne 

dělala nebo nedělala. 

4. Cvičení 5 na straně 49 je k procvičení toho, co jsme si tu zapsali – kdy použiješ minulý prostý a kdy 

předpřítomný čas. Sleduj, je-li přesně udaná doba (minulý) nebo není (předpřítomný). 

Jako poslední uděláš cvičení 4 na straně 51 – tady si procvičíš JUST ve větách. 

 

5. Podívej se na přiložená videa – přiblíží ti probíranou látku  

 https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=36s – present perfect x simple 

 https://www.youtube.com/watch?v=hVphLXn6b3Q – 10 nejčastějších použití předpř. času 

 https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes – 6 časů, 12 vět, test – Umíš? Znáš? 

 https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g – předpřítomný čas – Neznáte? Nechápete? 

 https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM – present perfect vs. Past simple 

 https://www.youtube.com/watch?v=bKD-D3pCWrA – Learn English with Harry Potter  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=hVphLXn6b3Q
https://www.youtube.com/watch?v=7rp3Zy01Fes
https://www.youtube.com/watch?v=P8iaSTqm92g
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=bKD-D3pCWrA


   
 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit:   

46/1: across: won, climbed, met, done, played, seen, travelled, flown 

 Down:  ridden, written, read, stopped, visited, been, gone, fallen 

 

48/3: 2 Yvonne has ridden a horse.  3 Yvonne has swum with dolphins. 

 4 Yvonne has slept in a tent.  5 Yvonne has never driven a racing car. 

 6 Yvonne has climbed a mountain. 7 Yvonne has never done a bungee jump. 

 

49/5: 1 I rode    2 has climbed – he climbed   

 3 I have seen – I saw   4 has done – he did    

 5 I have never slept – I slept  6 has never flown – he flew   

 7 has been – she was   8 I have never broken – I broke 

 

51/4: 2 I´ve just called him.   3 I´ve just got up. 

 4 I´ve just cleaned the floor.  5 I´ve just dropped my camera. 

 6 I´ve just sent her an e-mail. 

 

  


