
ÚKOLY pro 8. ročník od 18.5. do 22.5.  

1. úkol - Zopakujte si slovíčka lekce 5B.  

2. úkol - Pracovní sešit: str. 83 / lekce 5C  - vypište si nová slovíčka a naučte se 

je zpaměti 

3. úkol - Pracovní sešit: str. 48 / cv. 3a,b – procvičte si nová slovíčka lekce 5C   

4. úkol - Pracovní sešit: str. 49 / cv. 4,5,6 – procvičte si předpřítomný čas 

5. úkol -  Zopakujte si třicet nepravidelných sloves z tabulky a naučte se dalších 

deset (tmavě zelené barvy).  

6. úkol – Prostudujte si rozdíly mezi předpřítomným a minulým časem. 

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS MINULÝ ČAS 

- čas události není podstatný: 

He hasn’t done his homework, yet.  
Domácí úkol ještě neudělal. 

I haven’t spoken to him recently.  
V poslední době jsem s ním nemluvil. 

- přesně určený čas události: 

He didn’t do his homework yesterday.  
Včera domácí úkol nedělal. 

I didn’t speak to him at the party.  
Na večírku jsem s ním nemluvil. 

- děj nebyl ukončen 

He has written many articles this year.  
Letos už napsal spoustu článků. 

They have lived in London for two years.  
V Londýně už žijí dva roky. 

- děj byl ukončen: 

He wrote many articles last year.  
Minulý rok napsal spoustu článků. 

They lived in London for two years.  
Dva roky žili v Londýně. 

- dopad na současnost 

She has twisted her ankle so she can’t run.  
Podvrtla si kotník a tak nemůže běžet. 

We have given our son a dog, he is very 
happy.  
Dali jsme synovi psa, je moc šťastný. 

- popis událostí v minulosti 

She twisted her ankle.  
Podvrtla si kotník. 

We gave our son a dog.  
Dali jsme synovi psa. 

- děj se může opakovat 

I have invented something interesting.  
Vynalezl jsem něco zajímavého. 

I have sent many letters to my friends.  
Poslal jsem svým přátelům spoustu dopisů.  

- děj se nebude opakovat 

Einstein introduced the Theory of Relativity.  
Einstein přišel s teorií relativity. 

He sent a letter to Czech president in 1950.  
V roce 1950 poslal dopis čes. prezidentovi. 



6. úkol – Podívejte se na video, které hezky vysvětluje rozdíly mezi 

předpřítomným a minulým časem. 

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

7. úkol – Zkontrolujte si úkol zadaný minule do školního sešitu: 

a) Has she passed the exam? 

b) You haven’t had your lunch today. 

c) Has he read the newspapar today? 

d) You haven’t studied French for ten years.  

e) They have been in London for six months.  

f) Where have you been? 

g) We haven’t gone to Paris. 

h) He hasn’t met my mother. 

 

Mějte se nádherně a pilně pracujte.  

Your English teacher 


