
ANJ – 7. ročník / týždeň 30. 3. – 3. 4. 2020 

 

!!! Gramatika (prepísať do zošita):  Predprítomný čas / Present perfect 

 

 pomocou predprítomného času hovoríme o skúsenostiach, bez uvedenia konkrétneho času 

We have seen the Tower of London.    We have seen the Tower of London last year. 

 

 predprítomný čas tvoríme pomocou slovesa to have + minulé príčastie 

 

 minulé príčastie tvoríme dvoma spôsobmi: 

Pravidelné slovesá: 

k základnému tvaru pridáme -ed 

Nepravidelné slovesá: 

ich tvary sa netvoria podľa žiadnych 

pravidiel, musíme sa ich naučiť pri 

každom nepravidelnom slovese! 

visit (navštíviť) – visited 

play (hrať) – played 

live (bývať) – lived 

start (začať) – started 

stop (skončiť) – stopped  

climb (liezť) – climbed 

help (pomôcť) – helped 

wash (umyť) – washed 

clean (čistiť) – cleaned 

hoover (vysávať) - hoovered 

be (byť) – been 

see (vidieť) – seen 

do (robiť) – done 

drive (šoférovať) – driven 

ride (jazdiť) – ridden 

win (vyhrať) – won 

give (dať) – given 

take (vziať) – taken 

buy (kúpiť) – bought 

find (nájsť) – found 

 

Predprítomný čas – kladná veta 

I 

We 

You 

They 

have 

`ve 

climbed a mountain. 

He 

She 

It 

has 

`s 

 

Predprítomný čas – záporná veta 

I 

We 

You 

They 

have not 

haven`t 

won a race. 

He 

She 

It 

has not 

hasn`t 

 



1. Doplň HAVE alebo HAS. Všímaj si osoby, o ktorých sa hovorí. Vety prepíš v skrátenej 

forme. 

 

a) We __________ done some jobs for our neighbours. 

b) We __________ helped them in the house. 

c) They __________ given us some money. 

d) Aimee __________ washed the Windows. 

e) I __________ cleaned their car. 

f) Ben __________ hoovered the floor. 

g) He __________ taken their dog for a walk, too. 

 

 

2. Priraď k podstatnému menu správne sloveso a následne vytvor vety v predprítomnom 

čase (have / has + minulé príčastie). Dávaj pozor, aké zámeno použiješ, aby si zvolil 

správny tvar slovesa have. Môžeš použiť aj záporný tvar. 

 

 

Príklad: 

1. They haven`t won a competition. 

She has won a race. 

 

 

 

 



3. Doplň do viet chýbajúce sloveso v správnom tvare: have / has + minulé príčastie. 

Niektoré vety sú záporné. 

a) My little sister ___has ridden___ a horse, but I don`t like horses. 

b) My uncle is a famous actor. He ____________________ in a lot of police dramas. 

c) I ____________________ friends in three different countries. 

d) Our school football team is good, but we ____________________ a trophy. 

e) One of my friends ____________________ a racing car. 

f) They ____________________ the new Bond film, so they`re going to the cinema 

tonight. 

 

4. Popíš činnosti, ktoré ľudia robili. Použi frázy z rámčeka. Nezabudni na správny tvar 

slovesa have a minulého príčastia. Pri príčastiach si môžeš pomôcť tabuľkou 

s nepravidelnými slovesami, ktorú máš nalepenú v zošite. 

 

 


