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1. Děkuji za vypracovávání úkolů, i když třeba v pozdějším termínu. Jen 

upozorním, že neustále posílám instrukce přes bakaláře a na webové 

stránky školy. Dnes dám stejný materiál i na Google Classroom. Pokud se 

tam časem přesuneme, budete mít na bakalářích a na webových stránkách 

i tak zprávu, kde najdete vše potřebné. Žel, neustále musíte kontrolovat 

alespoň dvě místa ohledně instrukcí.   

 

 

2. Na straně 42 v pracovním sešitě bych pak ty, kteří poslali odpovědi, 

poprosila ještě o jednu kontrolu a opravu přímo u vás v sešitě. Protože 

těch chyb bylo dost a skoro u každého, posílám takto hromadně: 

(Kdo cvičení neodevzdal, doplňte si!) 

Pracovní sešit, strana 42/cv 3 správné odpovědi (příčestí minulá pravidelných 

a nepravidelných sloves): 

- Časté chyby byly u třetích tvarů nepravidelných sloves  

- Také spelling některých pravidelných sloves dělal většině problémy 

 

3. invent – invented 

4. receive – received 

5. steal – stolen 

6. catch – caught 

7. find – found 

8. run – run 

9. drop – dropped 

10. pick up – picked up 

11. arrive – arrived 

12. arrest – arrested 

13.make – made 

14.lose – lost 

15. give – given 

16.stub – stubbed 

17.take – taken 

18. break – broken 

19. miss – missed 

20. have – had 

21.rent – rented 

22. clean – cleaned 
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3. Nyní nové učivo: 

Víte, že věta oznamovací v angličtině má pevně dané pořadí slov. A také víte, že 

pevně dané pořadí slov má i otázka. V té se v každém čase objevuje na začátku 

pomocné sloveso. V předpřítomném čase je to sloveso have/has.  

 

Napište si do sešitu nadpis: OTÁZKA V PŘEDPŘÍTOMNÉM ČASE:  

Z pracovního sešitu si opište ze strany 81 část 6.3. s názvem Present Perfect – 

question (tučně vytištěná slova v tabulce si také zvýrazněte) 

 

Z učebnice (strana 58) si pak přepište do sešitu otázky z obrázku B a E. Vyznačte 

si sloveso have a otazník.  

 

4. Na Google Classroom vypracujte úkol s kvízem s názvem:  

Předpřítomný čas – zápor. Je k dispozici od pondělí 25.5. 

Předpřítomný čas – otázka. Bude k dispozici od středy 27.5. 

 

Jakékoli dotazy pište na mail. Na ten reaguji nejrychleji.  

 


