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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) porovnává tvoření předpřítomného 
a minulého času a základní rozdíly v jejich používání. Materiál je 
použitelný při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci 
si upevňují a opakují zásady tvoření předpřítomného a minulého 
času. Na jednoduchých větách se seznamují s pravidly pro jejich 
používání. 

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, 
Tom. Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 
2002. ISBN 0 19 436532 8.  

• DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 



What do we know? Co známe? 

PAST TENSE PRESENT PERFECT TENSE 

I broke my leg. I have broken my leg. 

We were in France. We have been to France. 

We´ve been to France. 

I´ve broken my leg. 

Adam saw the film. Adam has seen the film. 



Past tense 

I broke my leg last year.  

 

Now I´m OK. I can ski and do all sports. 

 
Minulý čas říká, co se odehrálo v minulosti.  

Obvykle uvádíme kdy se to stalo (last year). 

Věc, která se odehrála nemá žádný vliv na současnost. 

(I´m OK. I can ski ...)  

 



Present perfect tense 

I have broken my leg.  

 

Now I´ve got a plaster. I can´t ski and do 
sports. 

 
Předpřítomný čas říká, co se odehrálo v minulosti.  

Není důležité, kdy se to stalo. 

Věc, která se odehrála má vliv na současnost.  

Vidíme určité následky, důsledky toho, co se stalo. 

(I´ve got a plaster. I can´t ski ...)  

 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

Do you remember our holiday in Greece? 

Yes. We went there in 2009. 

Yes. We have gone there in 2009. 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

Show me your homework Sam. 

I´m sorry. I haven´t done it. 

I´m sorry. I didn´t do it in the evening. 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

Look at that girl. Why is she crying?  

I think she´s lost her mobile phone. 

I think she´s found her mobile phone. 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

What did you do yesterday?  

I watched sports on TV. 

I´ve watched sports on TV. 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

Why are you laughing?  

I´ve read a great joke. 

I read a great joke last week. 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Choose the right possibility. 

Vyber správnou možnost. 

Do you make models?  

No, but I made them when I was at school. 

No, but I´ve made them when I was at 

school. 

 

I´m sorry. 

It´s wrong. 

Yes. That´s right. 



Past tense 

 

I broke my leg in 2005. 

Now it´s OK. 

 

Minulý čas 
Stalo se v minulosti.  

(uvádíme kdy) 

Nemá vliv na současnost. 

Present perfect tense 

 

I´ve broken my leg. 

Now I can´t ski. 

 

Předpřítomný čas 
Stalo se v minulosti.  

(není důležité kdy) 

Má vliv na současnost. 



Použité zdroje: 
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