
Anglický jazyk 7. ročník – 14. 4. – 17. 4.  

 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

 

UNIT 5 EXPERIENCES 

 

 Doufám, že slovíčka z části A už umíte všichni a dokonale.  

 

 Děkuji všem, kteří mi výsledky cvičení 57/3 vzorně poslali.  

 

 

 Děkuji všem, kteří se nezalekli ani dobrovolné položky Reason v tabulce 57/3.  
 

 Prosím, sami si zkontrolujte, že jste doplnili vhodné sloveso (56/1a): 

1 win, 2 see, 3 visit, 4 ride, 5 be, 6 do, 7 drive 

 

 Prosím, sami si zkontrolujte, že jste správně doplnili věty (57/4a): 
1 ´ve seen, 2 hasn´t done, 3 ´s won, 4 haven´t seen 

 

 A teď již really ke slíbenému Present perfect: 
Pod doplněné (a zkontrolované) věty (57/4a) si do sešitu napište (nekopírujte!) to, co 

je zelené, ostatní důkladně pročtěte a snažte se tomu porozumět: 

 

Present perfect = předpřítomný čas používáme, když  mluvíme o minulosti, ale 

minulost není přesně určena. (Není tam např. žádné datum nebo včera nebo minulý 

týden. Nevíme, kdy přesně se to stalo, ale víme, že se to UŽ stalo a je tady 

přesah/následek do přítomnosti.) 

I have bought new shoes. (Koupil jsem si boty. Nevíme, kdy se to přesně stalo, ale ty 

boty mám i teď v přítomnosti.) He has lost his keys. (Ztratil klíče. Stalo se to někdy 

v minulosti. Teď je pořád nemá.) He has seen that film. (Nevíme, kdy ten film viděl, 

ale UŽ ho viděl). 

Už jste jistě všichni vypozorovali, jak se tento často tvoří, tak si to shrňme: 

 

HAVE (he, she, it HAS) + příčestí minulé = třetí tvar slovesa 

Stažené tvary: ´s, ´ve  

U sloves pravidelných je tento tvar shodný s tvarem minulého času: např. 

work/worked/worked. 

U sloves nepravidelných opět nezbývá, než se tvar příčestí naučit: např. drive/drove 

/driven. (Tady vám nezbývá nic jiného, než se mrknout na úplný začátek workbooku. 

V přehledu nepravidelných sloves si u těch, u nichž už znáte tvary minulého času 

(druhý sloupeček), zaznačte i ten třetí a snažte se naučit i tyto třetí tvary. Bez nich to 

v angličtině bohužel nejde.) 
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Podmět   Pomocné "have / has"   3. tvar slovesa   zbytek věty  

I have been to Britain. 

He has seen that film twice. 

We have visited my parents. 

 

 

  

  

Otázka (Jen prohodím podmět a "pomocné sloveso have/has".) 

    

Have I been to Britain? 

Has he seen that film twice? 

 

 Zápor (K have/has přidám not, stažené podoby: haven ´t, hasn´t.) 

 

I haven´t been to Britain. 

He hasn´t seen that  that film twice.   

  

 

 

 Pokud vám to stále není jasné, podívejte se na toto video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ENao97DDmQQ a  

 Tady najdete znovu vysvětlení a zároveň procvičování: 
https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense 

 Tady je další provičování přímo k vašim učebnicím s aktuální slovní zásobou: 
https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs 
 

 Udělat cvičení 44/1 (workbook) – pouze doplnit have/has 

 Naučit se slovíčka z časti B Have you ever climbed a mountain? s. 83 (workbook) 

 

 

Tentokrát nemáte úkol k zaslání. Prosím naučte se hlavně slovíčka z B a ty třetí tvary 

nepravidelných sloves. Zaměřte se na ta, která jsou použita v části A této lekce (viz oranžová 

tabulka 56/1a). 

See you soon.  
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