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PRESENT PERFECT

Předpřítomný čas



Remember. (Pamatuj.)

have

has

I  You
We They

He  She
It

verb + -ed
past participle

(see)     seen
(be)      been
(have)  had
(write) written

(play) played
(clean) cleaned
(wash) washed

I  You
We They

He  She
It

haven´t verb + -ed

hasn´t past participle

+

+

since for never / ever yet?      recently
od po dobu už? nedávno



Remember. (Pamatuj.)

Have

Has

I  you
we they

he  she it + verb + -ed
past participle

Yes,                               have.I  you we they

Yes,                                has. No,                                hasn´t.

No,                               haven´t.I  you we they

he  she ithe  she it

Look. She a new skirt.
you ever anything?



Use these verbs in the present perfect.
(Použij slovesa v předpřít. čase.)

1.My friend ………………………  the train.       (miss)

2.I ……………………….   our bathroom.           (clean)

3.………..  she ……………   her project, yet? (finish)

4. ………..  you ever ……….  to America?     (be)

5.Someone …………………… my keys.           (steal)

6.We …………………………  a mistake.           (not make)

has missed
have cleaned

Has finished

Have been

has stolen

haven´t made



Complete the sentences with these verbs
in the present perfect.

1.Mike is on holiday. He´s ……….. to France.

2.She hasn´t ……….  her homework.

3.They have ……….....  a new car.

4.Have you …………….  your teeth?

5.They haven´t ………….. it.

6.I haven´t ……….. that film.



Translate.

1.Moje sestřenice rozbila misku.
2.Umyl jsem nádobí.
3.Autobus už přijel na zastávku.
4.Řízla se do prstu.
5.Nikdy to neudělal dobře.




