
AJ 8. roč.– ODEVZDAT do 10.5. 

Ahojky, moji milí žáci. Doufám, že jste si užili slunečných dnů, chválím práci většiny z vás, 

cením si, že se snažíte. Snad jediná připomínka - zadání čtěte vždy pečlivě a úkoly posílejte 

včas! Ti, kdo ještě moc nevypracovali, by měli konečně začít něco dělat. Nejste na rekreaci. 

                                                                                                                                                                           

Tento týden nás čeká velmi důležitá práce – seznámení s úplně novým slovesným 

časem! Buďte tedy opravdu pozorní.           Zápis si nalepte do sešitu, popř. si jej opište. 

PRESENT PERFECT = PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 

Předpřítomný čas popisuje děje, jejichž výsledek je patrný v přítomnosti. Došlo při nich ke změně, 

která je v přítomnosti doložitelná: He has cleaned his shoes. 

Děj (čištění bot) začal v minulosti, ale výsledek (to, že má boty čisté) je přítomnost. 

 

They have gone out. Z domu již vyšli a ten zůstal prázdný. Následek jejich odchodu je tedy v  

přítomnosti patrný. 

 

He has lost his keys. Klíče již ztratil a u sebe je nemá. Následek jejich ztráty je patrný právě teď. 

 

It has broken its leg. Nohu si sice již zlomil, ale následkem je to, že ji má ovázanou a noha stále není  

strostlá. 

                                                                                                  



Předpřítomný čas dále popisuje dosavadní zkušenosti/zážitky. 

I have been to London twice. Za svůj život jsem byl již dvakrát v Londýně. 

They have never eaten octopus. V životě ještě nejedli chobotnici. 

 

Tvar slovesa v předpřítomném čase se skládá z : 

tvaru slovesa HAVE  a příčestí trpného (past participle) – 3. tvar slovesa.             

př. He has gone. 

 

kladná  věta                               záporná  věta                               otázka 

 
Je potřeba se naučit tzv. příčestí minulé, pro zjednodušení budeme používat označení  

3. tvar slovesa!! 

- slovesa pravidelná : 3. tvar vznikne přidáním –ed (stejně jako 2.tvar- min. čas) 

 

- slovesa nepravidelná: 3. tvar najdeme v tabulce nepravidelných sloves – podívej 

se do PS na str. 83- to se budeme muset naučit! (Budeme se to učit postupně, tak se 

nelekejte, ale opravdu se pravidelně učte!) 

 

Na příště vám připravím tabulku nepravidelných sloves s 1. částí sloves, vy si ji vytisknete 

(nebo opíšete) a postupně si budete podle pokynů slovesa připisovat a hlavně se učit!! Když 

se pracuje poctivě a postupně, tak to zas tolik těžké není. 

 

naučte se slovní zásobu L6/A, pozor na níže uvedená slova: 

android = a robot which looks like a human being 

pickpocket = a thief who takes things from people´s pockets (= wallets and purses) 

wallet = náprsní taška 

purse = peněženka 

 



PS str. 42/1 – doplň tabulku – pošli 

PS str. 42/2a) – Komentář: Každý rok má naše škola charitativní den. Děláme různé práce a 

vybíráme peníze na charitu. Doplň věty o letošním charitativním dni. Použij HAVE nebo 

HAS (pro 3.os.č.j. – he, she, it). Piš jen část a)- plnými tvary (nezkracuj).- pošli 

PS str. 42/3 Past participles = 3. tvary – tahle slovesa bys měl do příštího týdne umět ve 

všech 3 tvarech (př. give- gave- given) - pošli 

a) Napiš 3. tvary těchto sloves (pomůže ti seznam na straně 83)- pečlivě dávej pozor na 

každé písmeno, někdy se mění jen jedno, takže je to důležité (některá jsou pravidelná, 

ty v seznamu nenajdeš, ale už bys je měl znát z minulého času) 

b) Připiš „fajfku“ (tick) k nepravidelným slovesům 

PS str. 42/3 slova z pravého sloupce napiš za správná  slova s čísly – pošli 

PS str. 43/5 Napiš věty o tom, co se stalo na každém obrázku. Použij slovesa z nabídky a dej 

je do předpřítomného času. (Nezapomeň na správná zájmena na začátku vět.) – neposílej 

(zkontroluješ si příští týden) 

 

 


