
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 
  

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a nauč se slovíčka v pracovním sešitě str. 81 / 2A The movies + verb and preposition. 

Slovíčka pokračují ještě na str. 82.  

 

2.) Školní sešit – zápis:  

PRESENT PERFECT TENSE – předpřítomný čas 

(tento čas jsme si již vysvětlovali v minulém roce – měli byste si pamatovat) 

Používáme hovoříme-li o: 

 zážitcích a zkušenostech 

- obvykle ve spojení se slovy NEVER, EVER, YET  

I have never read the Harry Potter books.   

 současných událostech  

- obvykle ve spojení se slovy JUST, RECENTLY 

Tom has just seen Lucy in town.   

 minulé činnosti s výsledkem v přítomnosti  

He has lost his glasses. We can’t watch the film.  

→ Ztratil brýle, proto se teď nemůžeme dívat na film (=výsledek v přítomnosti) 

 činnosti, která začala v minulosti a pokračuje do přítomnosti  

- obvykle ve spojení se slovy FOR, SINCE  

We have been here for three hours.  

Tvoření: 

KLADNÁ VĚTA: 

PODMĚT + HAVE/HAS + SLOVESO (pravidelné -ED, nepravidelné 3. sloupec) 

They have met Shawn Mendes.  

Susan has broken her arm.  

ZÁPORNÁ VĚTA: 

PODMĚT + HAVEN’T/HASN’T + SLOVESO (-ED, 3. sloupec)  

They haven’t met Shawn Mendes. 

Susan hasn’t broken her arm.  

OTÁZKA: 

HAVE/HAS + PODMĚT + SLOVESO (-ED, 3. sloupec)  

Have they met Shawn Mendes? – Yes, they have. / No, they haven’t.  

Has Susan broken her arm?  - Yes, she has. / No, she hasn’t.  

 

3.) Učebnice str. 21: 

cv. 4A – přečti si slovní spojení v zeleném rámečku. Zamysli se, jestli si jednotlivé aktivity někdy 

zažil/a a napiš o tom věty do školního sešitu. Věty budou buď kladné nebo záporné, podle tvé 

zkušenosti. Hlídej si slovesa pravidelná a nepravidelná. První tři slovní spojení uvádím jako příklad:  

1. I have fallen out of bed.  

2. I haven’t done karate.  

3. I have ridden a horse.  

 

 



4.) Pracovní sešit str. 14: 

cv. 3 – prohlédni si šedý rámeček, ve kterém jsou aktivity, které Polly v poslední době 

dělala/nedělala. Napiš o Polly věty v předpřítomném čase. Pokud je u aktivity fajfka, Polly aktivitu 

dělala = kladná věta. Pokud je u aktivity kříže, Polly aktivitu nedělala = záporná věta.  

 

cv. 4 – znovu se podívej na šedý rámeček ve cv. 3. Zamysli se, které z aktivit v rámečku jsi dělal/a ty 

a napiš o tom věty. Platí stejný princip, pokud si aktivitu dělal = kladná věta. Pokud ne = záporná 

věta.  


