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     Anotace  

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván              

pro práci na interaktivní tabuli, anebo jako prezentace při práci              

s dataprojektorem.  

     Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti               

v 8. a 9. ročníku. Materiál je určený jak pro vyvození nového učiva 

„předpřítomný čas“ v 8. ročníku, tak  rovněž slouží k rozšíření 

stávajících poznatků o předpřítomném čase v 9. ročníku – procvičení 

a rozšíření znalostí  k danému gramatickému jevu. 

     Materiál byl ověřován v devátém ročníku jako součást tematického 

celku OPAKOVÁNÍ – tvoření a užití předpřítomného času. 

Prezentace názorně vysvětluje odlišnosti předpřítomného času od 

času přítomného a minulého. Slouží také k procvičení tohoto času            

v konkrétních větách. 

     Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  

Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university 

press, 2001.       

     Vytvořeno  21. 8. 2011 



PRESENT PERFECT SIMPLE = předpřítomný čas prostý 
v češtině není – vysvětlení srovnáním s přítomným a minulým časem.  

              How do we create present perfect simple? 

HAVE / HAS  + past participle  (třetí tvar slovesa) 

  

 

We often use present perfect simple tense to talk about our life up to now especially when 

we are interested in what happened, and not exactly when it happened.  

Present perfect – expression using the time line 

past 

yesterday, last year,        

2 years ago, … 

present future 

now, at this time, 

every day, usually, … 

tomorrow, next 

year,… 

Present perfect 
unfinished time 

(nedokončený čas) 
this year 

You have to learn. Search in the 

dictionary, where you will find past 

participle. 



What is PAST PARTICIPLE and how to form? 

HUTCHINSON, Tom. Project 4. Oxford: [s.n.], 2010. irregular verbs str. 83, s. 89. 

je to tzv. třetí tvar sloves 

regular verb - add  -ED ending 

Play    - played 

Start  -  started 

Love -  loved 

irregular verbs - you have to memorize 

 

 

 



How do we create a positive, negative and question 

sentences in present perfect simple? 

Positive sentences 

I have lived in the Czech Republic.= I’ve lived … 

Překládáme minulým časem.  

Já jsem žil v ČR 

He has lived in the Czech Republic.= He’s lived… 

Negative sentences 
I haven’t written an e-mail. 

She hasn’t written an e-mail. 

Questions 
Have you ever eaten a frog? 

Has his father ever been to the USA? 



What is difference between a sentence in past tense and 

a sentence in present perfect? Compare it: 

 

PAST TENSE 

I was in Prague last year 

Věta oznamuje, co se stalo v loni. 

Věta říká, kde jsem byl v loňském roce. 

PRESENT PERFECT 

I have been in Prague twice. 

Věta sděluje, že jsem byl v Praze dvakrát 

(myslí se doposud), ale věta neříká, kdy to 

bylo. 

I didn’t see the film yesterday. 

Věta oznamuje, že jsem ten film včera 

neviděl. 

I haven’t seen the film. 

Věta sděluje, že jsem doposud (do tohoto 

dne) ten film neviděl. 

Create 

similar 

sentences 



What is difference between a sentence in present continuous and             

a sentence in present perfect? Compare it: 

 We also use the PRESENT PERFECT SIMPLE tense to talk about things that we 

have done, where you can see result. 

 

They are doing … They have done … 

                         

       

She is shopping 
                         

       

She has been shopping. 

The shopping is in her 

bags.  

                         

       

We are watching the movie.  
                         

       

The movie has ended. 

 

                         

       

They are carrying a big, 

heavy wardrobe.                           

       

They have dropped it. 

One of them is very sad.  



Another example, when we use present perfect simple: 

What have I done today? 

This morning the car was dirty. It needed washing. 

This morning the fridge was dirty. It needed cleaning. 

So, what have I done today? 

Have I washed the car? No. I haven’t washed the car, yet? It’s still dirty. 

Have I cleaned the fridge? Yes. I have cleaned the fridge. It’s clean. 



You can practice present perfect simple. First write into your 

exercise book or on paper a than check it: 

1. Don’t take my plate away. I _____________  [to finish] my meal yet. 

2. What’s the book about? I don’t know. I ___________[to read] it. 

3. I_____________ [to lose] my pen. Can I borrow yours? 

4. My father _______________[to buy] an expensive car. 

5. _________you_________ [to book] a room for night? 

6. I _____________[to make] some sandwiches. Would you like some? 

7. He ____________[to be] to England yet. 

8.  _________you ___________[reply] to that letter from the bank. 

haven’t finished 

haven’t read 

have lost 

has bought 

Have booked 

have made 

hasn’t been 

Have replied 



Použité zdroje: 
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