
7.A - Anglický jazyk 

Dnes se seznámíme s předpřítomným časem:  

- používáme ho, když v minulosti něco začalo a má to spojitost s přítomností 

- překládáme ho do češtiny minulým časem 

- tvoříme ho pomocí slovesa „have“ nebo „has“ (ve 3. osobě č. j) a koncovkou –ed 

   u pravidelných sloves a 3. tvarem u nepravidelných sloves 

 

Do vyhledavače na Youtube napište „předpřítomný čas“ a podívejte se na videa, 

kdy tento čas používáme a jak ho tvoříme.  

 

Podívejte se do pracovního sešitu na str. 72 – 5.1. názorně uvidíte, jak se tvoří 

tento čas. 

Př. Vidíte muže, který je špinavý od barvy a říká: maloval jsem byt – I have 

painted the flat.  

Př. Vidíte ženu, co rozbaluje dárek a říká: koupila jsem si nové boty – I have 

bought a new shoes.  

 

Pracovní sešit str.: 

44/1 doplňte „has“ nebo „have“ do vět 

44/2 přepište věty a používejte zkrácený tvar: We have – We´ve …. 

Aimee has – Aimee´s …. He has – He´s …… 

44/3 Spojte slovní spojení, aby to dávalo smysl a vymyslete další slovo 

1. Win (vyhrát)   d) a competition (soutěž) , a race (závod)    

…. 

 



44/4 do cvičení doplňte slovní spojení ze cvičení 3. 

Př. Můj bratříček jezdil na kole dnes poprvé 

Všimněte si, že věta je utvořena slovesem „has“ + 3. tvar slovesa ride- ridden 

 

45/5 Co jsme udělali? Napište věty a použijte výrazy v rámečku. Nezapomeňte 

k pravidelným slovesům přidat koncovku – ed a u nepravidelných použít 3. tvar. 

 

Po vyprcování str. 44-45 strany vyfoťte a zašlete na email:  

pekarkovasonaZAVINÁČemail.cz 

 

Ve slovníčku na str. 78 se naučte slovíčka 5AB a tato slovíčka si procvičte na 

webu www.anglinaplus.cz – slovíčka – základní škola – project 3 – 5AB 

 

Zopakujte si nepravidelná slovesa ve všech tvarech po sloveso „fly“ 

Strany 44-45 splňte do 5.6.2020 slovíčka a slovesa se učte průběžně, budete je 

potřebovat.  

 

Předpřítomný čas si procvičujte na www.agendaweb.org – Verbs exercises – 

Present perfect.  

 

Kdo ještě neposlal domácí úkoly z minulých hodin, sjednejte prosím nápravu, 

bude to hodnoceno.  

 

Mějte se hezky. S pozdravem Soňa Pekárková 

 

http://www.anglinaplus.cz/
http://www.agendaweb.org/

