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     Anotace  

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určený pro práci na 

interaktivní tabuli, popřípadě s dataprojektorem.  

     Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti               

v 8. a 9. ročníku tematického celku  PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS - 

PŘEDLOŽKY SINCE, FOR…   Slouží k objasnění použití předložek 

„since a for“ (jejich rozdílný význam) ve větách vyjádřených 

předpřítomným časem a taktéž ukazuje použití „YET“. Součástí 

prezentace je interaktivní procvičení uvedených předložek ve větách. 

Ověřován byl v devátém  ročníku ve výuce anglického jazyka – 

rozšíření učiva k danému jevu. 

     Materiál lze využít i v osmém ročníku anglického jazyka při vyvozování 

a procvičení znalostí k danému gramatickému jevu. 

     Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  

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

press, 2001.        

     Vytvořeno  21. 8. 2011 

 
 



Information about the present perfect  

 

  

  

   

                              

                                  USE: 

  

              a)  něco neskončilo  -    I have seen three films this week. 

              b)  není uvedena doba v minulosti – He has failed his exam again. 

              c)  něco se stalo nedávno – She has just (právě) arrived in Prague. 

              d)  ve spojitosti s for (po dobu) nebo since (odkdy)  

                   I´ve lived here for 15 years.        I´ve lived here since 2000.  

 

              Present perfect   =    have (has) + past participle 

 



“FOR, SINCE, YET”-   vyskytuje se často u předpřítomného času 

a length of time 

(po jakou dobu) 

I’ve lived in my village  

for 10 years. 

a point in time 

      (od kdy) 

I’ve lived in my village  

since 1999. 

What haven’t I given in my 

schoolbag, yet? (ještě)              

I haven’t given into  

my schoolbag  

a ruler, yet. 

Create similar 

sentences 

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.  



since 

for 

since 

since 

for 

since 

since 

for 1)Mike has lived here ten years. 

for 

since 

6)Jack has helped me 8 hours. 

since 

for 

8)My grandparents have been in Spain October. 

for 

since 

5)She has looked for him four months. for 

since 
4)Jane hasn’t eaten 7:00 this morning. 

for 

since 

7)My friends have been abroad 2010. 

for 

since 

2)I haven’t been there yesterday. 

since 

for 

3)I haven’t seen you last April. since 

for 

Choose SINCE or FOR and click on it.  

          If cause of correct answer others disappear. 



Použité zdroje: 

      Obrázky ze zdroje nabízených klipartů: http://office.microsoft.com 
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