
AJ 8. roč.– ODEVZDAT do 17.5. 

Krásný den všem, chválím pracovní nasazení většiny z vás (i když je tu pár 

„pochroumaných“ výjimek). Doufám, že si stihnete i odpočinout. Takže zase s chutí do 

toho a půl je hotovo. 

Řešení úkolů z minulého týdne – opravte si barevně! 

PS str. 43/5  - u všech vět samozřejmě můžete mít použité zkrácené tvary 

1. She has painted the room. – příklad 

2. They have found gold. 

3. He has washed his hair. 

4. They have arrested a thief. 

5. He has caught a fish. 

6. The plane has taken off. 

7. They have bought a car. 

8. They have seen a ghost. 

 

Úkoly pro tento týden 

uč. str. 54/1 přečíst text Andy the android – snažit se porozumět textu, ústně se zaměřit na 

překlad vět v předpřítomném čase. Vypsat všechny věty z celého textu v předpřítomném 

čase + přeložit do češtiny- př. 1. I´ve invented the world´s first android detective. = Vynalezl jsem 

prvního robotického detektiva na světě. 2. I´ve called him Andy. = Pojmenoval jsem ho Andy. - pošli 

uč. str. 55/2 – do sešitu napiš očíslované věty tak, že k začátku najdeš správný konec z 

pravého sloupce. – neposílej 

uč. str. 55/4 – V části a) máš slovesa. V části b) najdeš obrázky, na nichž se něco stalo. Máš 

ke slovesům z a) najít  správný obrázek a napsat větu v předpřít.  čase. Podmět + have/ has 

+ 3. tvar slovesa (buď zakončený –ed, nebo 3. tvar z tabulky). Nezapomeň na správný 

podmět (he, she, they). Př.1.  She has found the remote control. (dálkový ovladač) – pošli 

 

Předpřítomný čas (Present perfect) – přelož věty - neposílej 

1. Viděli jsme dobrý film. 

2. Ztratil brýle. 

3. Rozbil jsem sklenici. 

4. Udělali domácí úkoly. 

5. Napsala dopis. 

6. Umyl jsem nádobí. 

7. Hodně jsi mi pomohl. 

8. Vlak už přijel. 

9. Udělali jste velkou chybu. 

10. Můj strýc si koupil nové auto. 



 

Připravila jsem vám tabulku nepravidel. sloves s vyplněnou 1.částí. Ideální vytisknout, podlepit, uschovat, 

učit se z ní (popř. opsat). Postupně dopisovat potřebná slovesa.  

Na příště umět tuhle vyplněnou část. On-line test! 

 

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA- učte se všechny 3 tvary najednou 

zeleně jsem označila ta slovesa, která mají 2. a 3. tvar stejný- už byste tedy měli zvládat 

červeně jsem označila skupinu s typickým zakončením -en 

infinitiv minulý čas příčestí trpné česky 

infinitive past tense past participle translation 

see saw seen vidět 

steal stole stolen krást, ukrást 

catch caught caught chytit 

find found found najít 

run ran run běžet 

make made made vyrobit, udělat 

lose lost lost ztratit 

give gave  given dát 

take took taken vzít, brát 

break broke broken zlomit, rozbít 

have had had mít 

buy bought bought koupit 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 


