
 

1.) Učebnice str. 62: 

cv. 1A – podívej se na str. 50 a projdi si minulou epizodu příběhu KIDS 

cv 1B – přečti si novou epizodu příběhu KIDS a anglicky do školního sešitu odpověz na otázky 1-2.  

1. What has happened to virtual Matt?  

(= Co se přihodilo virtuálnímu Mattovi – tomu z Layliiny počítačové hry?)  

2. Why is Dylan shocked? (= Proč je Dylan šokovaný?) 

Slova či slovní fráze, kterým možná nebudeš rozumět: 

Changing rooms = šatna / zkušební kabinka 

Wallet = peněženka  

Head teacher = ředitel/ka 

Exclude = vyloučit  

Oh, dear! = Ach Bože! 

You won’t believe what’s happened. = Neuvěříš, co se stalo.  

I’ve just arrived, too. = Taky jsem právě dorazila.  

 

Str. 63: 

cv. 2A – do školního sešitu si napiš čísla 1-10 a přiřaď k nim věty A-J, podle toho, jak se udály 

v příběhu 

 

cv. 3A – do školního sešitu k sobě přiřaď poloviny vět 1-6 s A-F (všechny fráze si můžeš najít 

v příběhu)  

 

cv. 3B – do školního sešitu si napiš čísla situací 1-6. Jednotlivé situace si přečti a k číslu napiš frázi 

z předchozího cvičení (3A), jak by si na danou situaci reagoval/a.  

Např. 1. The teacher’s go tour test results. → I don’t want to know.  

              (Náš učitel právě obdržel výsledky našich testů. → Nechci je vědět. = jsem nervózní)  

 

2.) Pracovní sešit str. 50: 

cv. 1 – do textu doplň slova z boxu. Text je převyprávěním toho, co se stalo v epizodě KIDS příběhu.  

cv. 2 – poskládej slova tak, aby vytvořila požadovanou frázi 

cv. 3 – doplň rozhovory frázemi ze cv. 2  

 

3.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – PRESENT PERFECT + JUST  

- výraz JUST = PRÁVĚ TEĎ použijeme v předpřítomném čase, hovoříme-li o událostech, které se 
právě staly nebo se udály v poslední době 
Tom isn’t hungry. He has just had breakfast. (Tom nemá hlad. Právě měl snídani.) 

I’m tired. I have just run 10 kilometres. (Jsem unavený. Právě jsem uběhl 10 km.)  

- výraz JUST stojí mezi HAVE/HAS a významovým slovesem  

I have just started going to a new school.  

She has just arrived.  

 



4.) Učebnice str. 63: 

cv. 4B – tvým úkolem je napsat, co se právě událo. K vytvoření vět použiješ slova přes lomítka. 

Nejprve začneš osobou, pak bude have/has (podle toho, jaká je tam osoba) pak bude just a sloveso, 

které převedeš do potřebného tvaru (pravidelné sloveso -ED, nepravidelné 3. sloupec).  

Věty napiš do školního sešitu od čísla 4-10. První tři věty uvádím jako příklad: 

1. We / have lunch. → We have just had lunch.  

2. I / send a text to my friend. → I have just sent a text to my friend.  

3. Matt / phone. → Matt has just phoned.  

 

5.) Následující webové odkazy můžeš využít k procvičení předpřítomného času: 

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense 

 

ANGLICKÉ VIDEO – dovysvětlení present perfect: 

PART 1→  https://www.youtube.com/watch?v=If1F_teRwns 

PART 2 → https://www.youtube.com/watch?v=XxxkOpudLR0  

 

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Co znamená výraz “Sorry, I’m late.“ ? 

2. Kde ve větě stojí výraz JUST? 

3. Kam se chystají Chloe a Layla?  

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
https://www.youtube.com/watch?v=If1F_teRwns
https://www.youtube.com/watch?v=XxxkOpudLR0

