
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  
 

1.) Pracovní sešit str. 45: 

cv. 4 – prohlédni si obrázky 1-6 a přečti si fráze v boxu. K obrázkům doplň frázi z boxu, podle toho, 

co za aktivitu lidé dělali. Použij k tomu PRESENT PERFECT = předpřítomný čas. Hlídej si osoby, podle 

nich doplňuješ HAVE nebo HAS a pracuj se seznamem nepravidelných sloves na začátku pracovního 

sešitu (3. sloupec). 

 

2.) Učebnice str. 58: 

cv. 1 – přečti si další epizodu z příběhu o Smart Alecovi a Sweer Sue. Do školního sešitu odpověz na 

otázku týkající se příběhu: Why is Sweet Sue happy at the end? 

 

cv. 2 – do školního sešitu si přepiš věty 1-8 a doplň do nich chybějící informace (jméno a sloveso) 

podle toho, co sis přečetl v příběhu.  

 

3.) Školní sešit zápis: 

Nadpis – PRESEN PERFECT QUESTIONS 

- otázku v předpřítomném čase vytvoříme výměnou podmětu se slovesem HAVE/HAS: 

She    has    eaten     sushi.  

 

Has   she     eaten sushi? → Yes, she has. / No, she hasn’t.  

- otázka tedy bude mít strukturu: HAVE/HAS + PODMĚT + SLOVESO (pravidelná slovesa -ED, 

nepravidelná slovesa 3. sloupec)  

Have they met the queen? → Yes, they have. / No, they haven’t.  

Have you seen a ghost? → Yes, I have. / No, I haven’t.  

Has he visited Paris? → Yes, he has. / No, he hasn’t.  

- HAVE / HAS opět určujeme podle osoby ve větě 

EVER / NEVER 

- v otázkách v předpřítomném čase můžeme použít výraz EVER = “už někdy v životě“  

Have you ever met a famous person? = Potkal si už někdy někoho slavného? 

Have you ever driven a car? = Řídil si už někdy auto? 

 

- v kladných větách pak můžeme použít výraz NEVER = “nikdy v životě“  

I have never eaten pizza. 

She has never broken her leg.   

 

4.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 1 – do tajenky doplň slovesa z boxů, do tajenky ale musíš doplnit jejich třetí tvary (3. sloupec) 

tak, jak je uvedeno v příkladu s WIN, kde jsme do tajenky doplnili 3. tvar WON. Across znamená 

vodorovně a DOWN svisle.  

 

cv. 3 – poskládej slova tak, aby vytvořila otázku v předpřítomném čase  

 



5.) Učebnice str. 59: 

cv. 6A – prohlédni si obrázky a fráze pod nimi. Tvým úkolem je vytvořit věty s těmito frázemi. Věty 

budou buď kladné nebo záporné podle toho, jestli si jednotlivé věci na obrázcích už někdy dělal/a 

nebo ne.  

1. Ride a horse – pokud si už někdy na koni jel/a → I’ve ridden a horse.  

- pokud si na koni nikdy nejezdil/a → I haven’t ridden a horse.  

Nezapomeň používat 3. tvar nepravidelných sloves (pracovní sešit). U pravidelných sloves (CLIMB, 

PLAY) bude koncovka -ED. Věty napiš do školního sešitu.  

 

6.) Procvičuj si slovíčka pracovní sešit str. 83 / 5A + B.  

 

7.) Předpřítomný čas můžeš procvičovat na následujících webových odkazech: 

Kladné věty: 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html 

Záporné věty: 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html 

Otázky: 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html 

 

Kontrolní otázky k zápisu – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Jak vytvoříme otázku v předpřítomném čase? 

2. Co znamená výraz NEVER a v jakých větách ho použijeme? 

3. Kolikrát byl Smart Alec na Mount Everestu?  

 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-1.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-2.html
https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-3.html

