
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  
 

1.) Nepravidelná slovesa:  

Přepiš si výslovnost dalších 5 nepravidelných sloves a nauč se je. 

Jíst ÍT EJT ÍTN 

Cítit  FÍL FELT FELT 

Růst  GROU GRŮ GROUN 

Běhat RAN REN RAN 

Nastavit SET SET SET 

 

Neustále si opakuj již zadaná nepravidelná slovesa a slovíčka.  

 

2.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT PERFECT   X    PAST SIMPLE 

(předpřítomný čas)       (minulý čas) 

- v následující tabulce si vysvětlíme, kdy používám předpřítomný čas a kdy minulý – tabulku si 

překresli nebo vytiskni do sešitu: 

PRESENT PERFECT TENSE 
(= Předpřítomný čas) 

PAST SIMPLE TENSE 
(= Minulý čas prostý) 

Použití: 
Pokud ve větě není uveden časový údaj 
(datum, čas, den, rok,…). 
 
 
Tim has broken his arm. 
→ víme jen, že si Tim zlomil ruku, ale 
nevíme kdy, proto volíme předpřítomný čas 
 
Joe and Carol have bought a new house. 
→ víme, že Joe a Carol koupili dům, ale 
nevíme kdy 
 
Příkladové věty v záporu a otázce: 
Lucy hasn’t seen Kate.  
Have you been to the cinema? 

Použití: 
Pokud se větě nachází nějaký časový údaj 
(on Friday, in summer, in 2015, 
yesterday,…). 
 
Tim broke his arm at the weekend. 
→ ve větě je časový údaj at the weekend, 
proto volíme minulý čas 
 
Joe and Carol bought a new house last year. 
→ ve větě je přesný časový údaj last year 
 
 
Příkladové věty v záporu a otázce: 
Lucy didn’t see Kate on Monday.  
Did you go to the cinema yesterday? 

 

3.) Pracovní sešit str. 15: 

cv. 6 – zakroužkuj správnou variantu (předpřítomný nebo minulý čas). Pomoct si můžeš zápisem 

v bodu 2 

 

4.) Školní sešit: 

Následující věty si přepiš do sešitu a doplň správný tvar slovesa v předpřítomném nebo minulém 

čase: 

Example: I __visited__ (visit) my grandma last Friday. → přesný časový údaj 

                       Liam __has broken__ (break) his leg. → chybí časový údaj  

 

1. I ___________ (see) the twins in town last week. 

2. ______________ (you/see) Kathleen? 



3. We ________________ (not/go) on holiday last year. 

4. What _____________ (you/do) last weekend? 

5. I _______________ (finish) work early yesterday. 

6. Oh! You ______________ (paint) the kitchen, I like the colour. 

7. Sue’s not here, she _______________ (go) out. 

8. Brian ____________ (live) in England.  

 

 


