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Děkuji za poslanou stránku 42 z pracovního sešitu. Kdo ještě neposlal, může do 

pondělí 18.5. Pak bude hodnocení horší! 

Malý kvíz v GC na předpřítomný čas dopadl moc dobře! Chválím vás. Jste fakt 

dobří.  

1. Zabýváme se neustále předpřítomným časem. Než se pustíme do 

záporných vět, uděláme následující:  

- Zapíšeme slovíčka lekce 6B Kids, kde najdete několik užitečných 

každodenních frází. (pracovní sešit str. 87, prostřední sloupec) 

- Na tuto slovní zásobu najdete od pondělí malý kvíz na GC, který mi 

vyplníte do pátku 22.5.- nespěchejte, počkejte s tím až po poslechu: 

- Poslechnete si (na GC bude poslech v mp3) na straně 56 další 

pokračování příběhu Phila a Kelly. Uslyšíte dané fráze a upevníte jejich 

používání.  

2. Teprve teď se vrhneme na lekci 6C (zapište a naučte se slovíčka, není jich 

moc, prac. sešit strana 87) – Let´s watch a video. Pro vás je naprostý 

nesmysl sledovat rozhovor z návštěvy videopůjčovny, navíc, když už žádné 

neexistují. Nicméně zde se jen podíváte, jak funguje zápor 

v předpřítomném čase:  

Ano, je to pomocí záporky NOT, kterou známe už od začátku, co se učíme 

anglicky.  

 

Ta se přidá k, nebo zařadí za pomocné sloveso have/has.  

 

Do sešitu si zapište nadpis:  

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS – ZÁPOR 

A pod to si přepište tabulku z pracovního sešitu strana 81, část 6.2 

Present perfect – negative. Část se záporem si zvýrazněte barevně.  

 

3. Dále si projděte postupně následující odkazy. Uvidíte, který vám bude 

sedět nejlépe a která cvičení zvládnete. Máte na to dost času, takže si 

třeba zařaďte 3x/týden dva odkazy. Termín splnění vám dám dostatečně 

vzdálený, aby to šlo splnit. Tedy úterý 26.5. 

 

 

Teorie je v českém jazyce a můžete si vybrat, jak si téma procvičit. 

Doporučuji vybrat stavbu věty (otevře se po kliknutí v novém okně) 

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

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-present-perfect-tense
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Teorie tvorby předpřítomného času v češtině je také na: 

http://www.grammar.cz/present_perfectS.html#positive. Cvičení jsou ale 

formou otázek, kde musíte vybrat správnou odpověď. Hodnotí po každé 

vědět.  

 

Opět česky vysvětleno, tentokrát stručněji je gramatika na: 

http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/predpritomny-cas.php. Po 

kliknutí na procvičit učivo jsou však instrukce už jen anglicky.  

 

Naše dobré a osvědčené stránky v českém jazyce jsou: 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-

uvod-a-tvoreni 

 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas 

pod druhým odkazem najdete i PRESENT PERFECT A test. Doplňujete do 

vět z nabídky. Jsou tam všechny druhy vět: oznamovací, záporná i otázka, 

což trochu předbíhá učivo, ale nevadí.  

 

Výborné vysvětlení v češtině, názorné grafy a časové osy jsou  na: 

https://www.studypro.eu/anglicka-gramatika/present-perfect.html. 

Určitě zvládnete test č.1 i test č. 2. Třetí bych nechala až do osmé třídy  

 

Kdo by se chtěl podívat spíš na mluvené slovo, může na: často ale narazíte 

na to, že vám budou vysvětlovat kdy použít předpřítomný čas a kdy prostý 

minulý:  

https://www.youtube.com/watch?v=Zt-kk89JWpE 

https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0 

 

další zásobárnou cvičení online je:  

https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html (každé 

cvičení se otevírá ve zvláštním okně, velmi intuitivně přijdete na to, co a 

jak kam doplnit) 

 

4. Na google classroom od pondělí 25.5. najdete malý kvíz na předpřítomný 

čas – kladná a záporná věta. Jen abych poznala, jak jste učivo zvládli a 

jestli se můžeme posunout na otázku a souhrnné opakování lekce.  

 

http://www.grammar.cz/present_perfectS.html#positive
http://anglictina.chrustova.eu/gramatika/predpritomny-cas.php
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2008101805-predpritomny-cas-1-uvod-a-tvoreni
https://www.helpforenglish.cz/article/2006030602-predpritomny-cas
https://www.studypro.eu/anglicka-gramatika/present-perfect.html
https://www.youtube.com/watch?v=Zt-kk89JWpE
https://www.youtube.com/watch?v=De24Isi6Rk0
https://agendaweb.org/verbs/present_perfect-exercises.html
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GOOD LUCK!  


