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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro vyvozování a upevňování 

nového gramatického jevu – předpřítomného času. Materiál je 

použitelný při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci 

vyvozují zásady tvoření předpřítomného času. Grafické znázornění 

tvoření pomáhá k lepšímu osvojení této obtížné gramatiky. 

• 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. 



PAST TENSE (MINULÝ ČAS) 

We talk about things that happened in the past. 

Mluvíme o věcech, které se odehrály v minulosti. 

I wrote my homework. 

We saw the film. 

Sam broke his leg. 

I cooked lunch. 

When?  

…yesterday, two days ago, last week, on Sunday, 
in November, in 2009, … 



PAST TENSE (MINULÝ ČAS) 

How do we make PAST TENSE??? 

I write wrote my homework. 

write – wrote = minulý čas slovesa (v tomto případě nepravidelné) 

Napsal jsem domácí úkol. 



PAST TENSE (MINULÝ ČAS) 

How do we make PAST TENSE??? 

I cook cooked lunch. 

cook – cooked = minulý čas slovesa (v tomto případě pravidelné) 

Uvařil jsem oběd. 



NEW !!! 

Look at this! 

I wrote my homework. 

Napsal jsem domácí úkol. 

have written 



NEW !!! 

Look at this! 

I cooked lunch. 

Uvařil jsem oběd. 

have cooked 



What´s the difference??? 

I wrote my homework. 

I have written my homework. 

PAST TENSE = MINULÝ ČAS 

PRESENT PERFECT TENSE = PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS 



PRESENT PERFECT 

SUBJECT 

PODMĚT 

HAVE 

(HAS) 

VERB 

SLOVESO 
…………….. 

I HAVE WRITE MY HOMEWORK. WRITTEN 

I HAVE COOK COOKED LUNCH. 

´VE 

´VE 

HE HAS ´S BREAK BROKEN HIS LEG. 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 
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