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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro procvičování 
předpřítomného času. Materiál je použitelný při výuce v 8. ročníku    
s využitím interaktivní tabule. Žáci si nejdříve zopakují zásady 
tvoření předpřítomného času. Poté se seznamují s nejběžnějšími 
příklady jeho používání a doplňují správné slovesné tvary. Cvičení 
jsou interaktivní a žáci se ihned po své volbě dovídají, zda je jejich 
řešení správné nebo špatné. Závěrečné cvičení slouží k procvičení 
běžných nepravidelných sloves. 

• 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. 



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. 



PRACTICE 

Look at the homework. 

 

We                      a terrible mistake. 

´ve maked ´ve make ´ve made 



PRACTICE 

Bill can´t play table tennis. 

 

He                      his right wrist. 

´ve broken 

´s broke 

´s broken 



PRACTICE 

I´m absolutelly full. 

 

I                     a delicious dinner. 

´ve aeten 

´ve ate 

´ve eaten 



PRACTICE 

I can´t buy a snack. 

 

I                          all my money. 

´ve spend 

´ve spended 

´ve spent 



PRACTICE 

                               the latest Spielberg movie?  

 

Don´t miss it. It´s great. 

You´ve seen 

Have you saw 

Have you seen 



PRACTICE 

                            a new anorak.  

 

Do you want to see it? 

I´ve boght 

I´ve buyed 

I´ve bought 



PRACTICE 

                           the ironing yet?  

 

I need my green shirt. 

Have you did 

Have you do 

Have you done 



PRACTICE 

 Have you ever                    to London? 

were 

be 

been 



PRACTICE 

Question: Where´s Jack? 

 

Answer: He                   shopping. 

´s went 

´s gona 

´s gone 



PRACTICE 

 I can´t send the letter to Mark.  

 

I                           his address. 

´ve forgetten 

´ve forget 

´ve forgotten 



PRACTICE 

 Oh dear! There was a bad accident.  

 

The man                     from a bike. 

has fell 

is fallen 

has fallen 



PRACTICE 

Oh no! Someone                       all the juice. 

has drank has drunken has drunk 



PRACTICE 

  Sam is a good driver. 

 

He                          a car accident. 

´s never have 

´ve never had 

´s never had 



REPEAT SOME VERBS 

take took taken 

give given gave 

grown grew grow 

slept sleep slept 

find found found 

run run ran 

fly flew flown 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 

http://www.office.microsoft.com/

