
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

 

1.) Present perfect tense – procvičení: 

V minulém zadání jsme si vysvětlovali předpřítomný čas. Pokud potřebuješ znovu si k této látce projdi 

zápis.  

Přečti si aktivity ve žlutém boxu. Zamysli se, jestli si tyto aktivity někdy dělal/a nebo ne. Použij fráze z 

boxu ve větách o sobě. Pokud si danou aktivitu zažil/a, věta bude kladná. Pokud nezažil/a, věta bude 

záporná. Všechny věty budou v předpřítomné čase – hlídej si pravidelná a nepravidelná slovesa.  

 

 

 

Zde uvádím jednu větu jako příklad: 

1. I have written an e-mail.  

 

2.) Pracovní sešit str. 45: 

cv. 5 – prohlédni si obrázky a přečti si fráze v šedém boxu. Vytvoř o obrázcích věty v předpřítomném 

čase s použitím slov z boxu. Hlídej si osoby – podle nich zvol HAVE nebo HAS a slovesa nezapomeň 

převést do 3. tvaru.  

 

3.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 2 – napiš pravdivé věty o sobě, podle toho, zdali se ti dané činnosti přihodily nebo ne. Věty budou 

opět v předpřítomném čase a budou buď kladné nebo záporné, podle toho, co platí pro tebe.  

 

4.) Učebnice str. 58 + 59: 

cv. 1 – přečti si další epizodu z příběhu o Smart Alec a Sweet Sue 

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. První dvě věty uvádím jako příklad: 

1. Sweet Sue hasn’t flown in a balloon. 

2. Sweet Sue has never played basketball.  

 

5.) Školní sešit – zápis: 

PRESENT PERFECT – QUESTIONS (= OTÁZKY) 
- 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.  

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? 

win a competition        ride a horse       run a marathon        eat sushi       see a ghost                                  

play cricket       do a bungee jump         be to Italy         drive a car     write an e-mail  



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. 

 

6.) Učebnice str. 58: 

Projdi si ještě jednou příběh Smart Alec and Sweet Sue. Do školního sešitu vypiš všechny otázky, které 

jsou v příběhu a jsou v předpřítomném čase.  

 

7.) Pracovní sešit str. 46: 

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

 

 


