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Děkuji všem, kteří udělali kvíz na slovíčka. Hodnocení je 

v bakalářích. Tři lidé mi ještě dluží vyplnění. Test dopadl moc 

dobře. Nejhorší hodnocení je chvalitebně. Jste šikovní! 

 

K novému učivu (čtěte):  

Minulý týden jste si měli přečíst text na straně 54. Jednak jste si tam zopakovali 

slovíčka jako android – umělý člověk, pickpocket – kapesní zloděj, aj.  

Měli jste také popřemýšlet, v čem jsou věty v textu jiné, než jsme dosud znali.  

Určitě jste si všimli, že ve skoro každé oznamovací větě je sloveso HAVE.  

Příklad:  

I´ve invented the word´s first android detective! 

I´ve called him Andy.  

I´ve received a message from the multiplex.  

The thief has run away, ….. 

Two police officers have arrived, Smart Alec.  

You´ve made a terrible mistake.  

 

Teď se zaměříme na slovo, které následuje po sloveso have. Co mají, 

krom barvy, společného?  

Tady jsou ta slovesa vypreparovaná z textu:  

Invented, called, received, run, arrived, made 

Při prvním pohledu bychom vyvodili pravidlo, že jsou tam slovesa 

s koncovkou –ed, které vlastně odpovídají minulému času, ale co pak 

s run a made? Run je třetí tvar slovesa run (příčestí minulé), made je 

druhý i třetí tvar slovesa make (tvar minulého času i příčestí minulé).  
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Nyní tedy máme pravidlo pro tvorbu nového času, který se 

budeme učit v této  lekci:  

Čas se jmenuje:  

PŘEDPŘÍTOMNÝ 

(ne, není to legrace, v angličtině máme mnohem více časů, to už víte. Už umíte přítomný, 

minulý, budoucí, ale také průběhový a vyjádření blízké budoucnosti. Nyní se naučíte 

předpřítomný čas).  

Oznamovací věta se tvoří opět podle našeho dobrého vzoru, 

kde na místě slovesa budou výrazy dva:  

Podmět – následuje sloveso have/has (podle osoby) – příčestí 

minulé (což je u pravidelných sloves tvar s koncovkou –ed a u 

nepravidelných třetí tvar – nyní víte, proč jste se ho museli 

učit)- předmět (nebo pro zjednodušení zbytek věty) 

Příklad:  

Zlomila jsem si ruku.  I have broken my arm.  

Ona zvedla peněženku.  She has picked the wallet. 

Nyní co po vás v tomto týdnu chci (do čtvrtku):  

1. Podívejte se na následující odkaz: 

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

2. Z pracovního sešitu, strana 80 si opište tabulku i text 

(pokračuje až na stranu 81) části 6.1 s názvem: Present 

perfect – affirmative – ale napište si do sešitu nadpis 

český: Předpřítomný čas – oznamovací věta.  

Pozor!!!! V textu učebnice používají slovo příčestí trpné. Nahraďte ho slovy: 

příčestí minulé.  

3. A to bude zatím vše  Nic mi neposílejte. 

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

