PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ pěkně polopatě!
Přepis lekce ze dne 1.10.2021
VIDEOLEKCI odpovídající tomuto přepisu najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=Ibzbr9vliAk&t=191s
AUDIOLEKCI na: https://www.anglictinapolopate.cz/prilohy/predpritomny.cas.prosty.anglictina.mp3

PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS slouží jako MOST MEZI MINULOSTÍ A PŘÍTOMNOSTÍ.
V češtině také tvoříme obdobu předpřítomného času:
Děti mají udělaný domácí úkol.
Mám dodělané další video s angličtinou.
Manžel už má přečtenou tu novou knížku.
Náš soused má zlomenou nohu.

The children have done their homework.
I have finished another English video.
My husband has already read the new book.
Our neighbour has broken his leg.

V češtině to však takto funguje jenom s některými slovesy, kdežto v angličtině se v předpřítomném
čase používají všechna slovesa.
Odešel do práce. (neříkáme: Má odejito...)
Ještě nepřišel. (neříkáme: Nemá přijito...)
Už jsem jedl. (neříkáme: Mám najedeno se...)

He has gone to work.
He hasn´t come yet.
I have already eaten.
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1.
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ používáme u MINULÉ UDÁLOSTI, která
má DOPAD NA SOUČASNÝ STAV.
Něco se přihodilo v minulosti, nás však nezajímá kdy, kde a za jakých okolností, ale zajímá nás VLIV
NA SOUČASNOT.

John si neumyl ruce. (Teď jsou špinavé).
John si ještě neumyl ruce.
Koupili jsme si nový dům. (Teď ho máme.)
Všechno to snědla. (Její talíř je prázdný.)
Ztratil jsem klíče. (Nemohu se dostat domů.)
Zase jsi ztratil klíče? (Zase je nemáš?)
Jimmy a Suzie se vzali. (Jsou svoji.)
Jimmy a Suzie už se vzali.
Přišel šéf? (Je šéf v práci?)
Přišel už šéf?
Ne, (nepřišel.)
Ne, ještě nepřišel.
Mike šel na oběd. (Nyní obědvá.)
Will Tony join us?
Ne, nemůže, protože si zlomil nohu.
(Má ji zlomenou.)

John hasn´t washed his hands.
John hasn´t washed his hands yet.
We have / We´ve bought a new house.
She has / She´s eaten it all.
I have / I´ve lost my keys.
Have you lost your keys again?
Jimmy and Suzie have / ´ve got married.
Jimmy and Suzie have / ´ve already got
married.
Has the boss come?
Has the boss come yet?
No, he hasn´t.
No, he hasn´t come yet.
Mike has gone for lunch.
Přidá se k nám Tony?
No, he can´t, because he has broken his leg.

MINULÝ ČAS použijeme, když sdělujeme KDY se to stalo, KDE se to stalo, ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ se
to stalo:
Tony si včera zlomil nohu.
Zlomil si nohu když byl na horách.
Zlomil si nohu při lyžování.
Vystupoval z tramvaje a pak si zlomil nohu.

Tony broke his leg yesterday.
He broke his leg when he was in the mountains.
He broke his leg while (he was) skiing.
He got off the tram and then he broke his leg.

2

2.
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ používáme při VYJÁDŘENÍ
ZKUŠENOSTI.
Něco jsme v minulosti dělali, zažili, zkoušeli, viděli, slyšeli, četli apod. Nyní to známe, víme jaké to je,
jak to vypadá, chutná, voní apod.
Četl jsem tyto knihy. (Mám je přečtené.)
Už jsem četl tyto knížky.
Nezkoušela jsem bungee jumping.
(Nemám vyzkoušený.)
Četli jste někdy Babičku od Boženy Němcové?
Samozřejmě, že ano.
Viděli jste někdy film?
Film jsem viděla mnohokrát.

I have / I´ve read these books.
I have / I´ve already read these books.
I haven´t tried bungee jumping.
Have you ever read Babička by Božena Němcová?
Of course, I have.
Have you ever seen the movie?
I have seen the movie many times.

Zautomatizujte si tyto věty, pro případ, že se budete chtít někoho zeptat, jestli někdy něco dělal:
Viděl jsi někdy ...?
Četl jsi někdy ...?
Byl jsi někdy ...?
Slyšel jsi někdy ...?
Jedl jsi někdy ...?

Have you ever seen ...?
Have you ever read ...?
Have you ever been ...?
Have you ever heard ...?
Have you ever eaten ...?

Všimněte si, jak otázka pěkně ladí se zápornou odpovědí:
Viděl jsi někdy...?
Nikdy jsem neviděl ...

Have you ever seen ... ?
I have never seen ...

Četl jsi někdy ...?
Nikdy jsem nečetl ...

Have you ever read ... ?
I have never read ...

Byl jsi někdy ...?
Nikdy jsem nebyl ...

Have you ever been ... ?
I have never been ...

Nikdy jsem neviděla ten film.

I have never seen the movie.
I haven´t ever seen the movie.
I have never read the book.
I haven´t ever read the book.
I have never been there.

Nikdy jsem nečetla tu knížku.
Nikdy jsem tam nebyla.
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Nikdy jsem to neslyšel.
Nikdy jsem nejedla sushi.

I haven´t ever been there.
I´ve never heard it.
I haven´t ever heard it.
I´ve never eaten sushi.
I haven´t (ever) eaten sushi.

NIDKY DŘÍVE / PŘEDTÍM JSEM ...

I HAVE NEVER ... BEFORE.

Nikdy dříve jsem tento film neviděl.
(Sleduji ho poprvé.)

I have never seen this movie before.

Nikdy předtím jsem toto místo nenavštívila.
(Jsem tu poprvé.)

I have / I´ve never visited this place before.

Maria nikdy dříve nejela na koni.
(Teď na něm sedí poprvé.)

Maria has never ridden a horse before.

S předpřítomným časem často používáme příslovce JUST - právě / zrovna.
Právě jsme něco zažili, oznamujeme to jako novinku, ještě jsme plní dojmů.
Právě viděla svého přítele.
Právě slyšeli tu dobrou zprávu.

She has / She´s just seen her boyfriend.
They have / They´ve just heard the good news.

POZOR! Když se někoho ptáte, jestli někdy někde byl, se slovesem BEEN použijte předložku TO
(nikoli IN).
Byl jsi v ...?
Byli jste v Praze?
Byli jste někdy v Praze?
Byla jsi někdy v Londýně?
Ano, (byla).
V Londýně jsem byla mnohokrát.
Ale bohužel jsem nikdy nebyla v Paříži.

Have you been to ... ?
Have you been to Prague?
Have you ever been to Prague?
Have you ever been to London?
Yes, I have.
I ´ve been to London many times.
But unfortunately, I have never been to Paris.

3.
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ používáme pro vyjádření něčeho, co
se PŘIHODILO V MINULOSTI A PŘETRVALO DO SOUČASNOSTI.
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U sloves, která tvoří průběhový čas však většinou v tomto případě používáme PŘEDPŘÍTOMNÝ
PRŮBĚHOVÝ. Anglická slovesa vyjadřující aktivitu nebo děj se vyskytují v průběhovém čase.
Slovesa vyjadřující stav věcí nebo mysli však průběhový čas obvykle netvoří, a to ani
v předpřítomném čase. (Např. KNOW, UNDERSTAND, WANT, NEED, LIKE, LOVE, HAVE, ...)
Máme auto.
Toto auto máme sedm let.
Máte auto?
Jak dlouho máte to auto?
Jak dlouho se znáte?

We have a car.
We´ve had this car for 7 years.
Do you have a car?
How long have you had the car?
How long have you known each other?

S předpřítomným časem používáme často předložky:
FOR = PO nějakou dobu
SINCE = OD nějaké doby
Známe se (už) dlouho (po dlouhou dobu).
Známe se (už) od dětství.

We´ve known each other for a long time.
We have known each other since the childhood.

Vždy si ho chtěla vzít.
Nikdy jsem tomu nerozuměla.

She´s always wanted to marry him.
I have never understood it.

Slovesa LIVE a WORK se vyskytují v průběhovém čase, pro vyjádření období od nějaké doby až do
teď, s nimi však obvykle používáme PŘEDPŘÍTOMNÝ PROSTÝ.
V Pardubicích žiju (už) dlouho. (mám odžito)
V Pardubicích bydlím od roku 1994.
Ben tam pracuje tři roky. (má odpracované)

I´ve lived in Pardubice for a long time.
I have lived in Pardubice since 1994.
Ben has worked there for 3 years.

Když jsme PO NĚJAKOU DOBU a nebo OD NĚJAKÉ DOBY NĚCO NEDĚLALI, používáme také
PŘEDPŘÍTOMNÝ PROSTÝ, a to i u sloves, která běžně průběhový čas tvoří.
Nehrál tenis od dovolené.
Nejedla jsem kapra od Vánoc.
Hrozně dlouho (Věky) jsem tě neviděla.

He hasn´t played tennis since the holiday.
I haven´t eaten carp since the Christmas.
I haven´t seen you for ages!

5

CVIČENÍ
Nyní překládejte písemně do angličtiny. Odpovědi si zkontrolujte s výšeuvedeným obsahem
lekce.
1. John si neumyl ruce. (Teď jsou špinavé).
...................................................................................................................................................................
2. John si ještě neumyl ruce.
...................................................................................................................................................................
3. Koupili jsme si nový dům. (Teď ho máme.)
...................................................................................................................................................................
4. Všechno to snědla. (Její talíř je prázdný.)
...................................................................................................................................................................
5. Ztratil jsem klíče. (Nemohu se dostat domů.)
...................................................................................................................................................................
6. Zase jsi ztratil klíče? (Zase je nemáš?)
...................................................................................................................................................................
7. Jimmy a Suzie se vzali. (Jsou svoji.)
...................................................................................................................................................................
8. Jimmy a Suzie už se vzali.
...................................................................................................................................................................
9. Přišel šéf? (Je šéf v práci?)
...................................................................................................................................................................
10. Přišel už šéf?
...................................................................................................................................................................
11. Ne, (nepřišel.)
...................................................................................................................................................................
12. Ne, ještě nepřišel.
...................................................................................................................................................................
13. Mike šel na oběd. (Nyní obědvá.)
...................................................................................................................................................................
14. Přidá se k nám Tony? – Ne, nemůže, protože si zlomil nohu. (Má ji zlomenou.)
...................................................................................................................................................................
15. Tony si včera zlomil nohu.
...................................................................................................................................................................

6

16. Zlomil si nohu když byl na horách.
...................................................................................................................................................................
17. Zlomil si nohu při lyžování.
...................................................................................................................................................................
18. Vystupoval z tramvaje a pak si zlomil nohu.
...................................................................................................................................................................
19. Četl jsem tyto knihy. (Mám je přečtené.)
...................................................................................................................................................................
20. Už jsem četl tyto knížky.
...................................................................................................................................................................
21. Nezkoušela jsem bungee jumping. (Nemám vyzkoušený.)
...................................................................................................................................................................
22. Četli jste někdy Babičku od Boženy Němcové?
...................................................................................................................................................................
23. Samozřejmě, že ano.
...................................................................................................................................................................
24. Viděli jste někdy film?
...................................................................................................................................................................
25. Film jsem viděla mnohokrát.
...................................................................................................................................................................
26. Nikdy jsem neviděla ten film.
...................................................................................................................................................................
27. Nikdy jsem nečetla tu knížku.
...................................................................................................................................................................
28. Nikdy jsem tam nebyla.
...................................................................................................................................................................
29. Nikdy jsem to neslyšel.
...................................................................................................................................................................
30. Nikdy jsem nejedla sushi.
...................................................................................................................................................................
31. Nikdy dříve jsem tento film neviděl. (Sleduji ho poprvé.)
...................................................................................................................................................................
32. Nikdy předtím jsem toto místo nenavštívila. (Jsem tu poprvé.)
...................................................................................................................................................................
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33. Maria nikdy dříve nejela na koni. (Teď na něm sedí poprvé.)
...................................................................................................................................................................
34. Právě viděla svého přítele.
...................................................................................................................................................................
35. Právě slyšeli tu dobrou zprávu.
...................................................................................................................................................................
36. Byl jsi v ...?
...................................................................................................................................................................
37. Byli jste v Praze?
...................................................................................................................................................................
38. Byli jste někdy v Praze?
...................................................................................................................................................................
39. Byla jsi někdy v Londýně?
...................................................................................................................................................................
40. Ano, (byla).
...................................................................................................................................................................
41. V Londýně jsem byla mnohokrát.
...................................................................................................................................................................
42. Ale bohužel jsem nikdy nebyla v Paříži.
...................................................................................................................................................................
43. Máme auto.
...................................................................................................................................................................
44. Toto auto máme sedm let.
...................................................................................................................................................................
45. Máte auto?
...................................................................................................................................................................
46. Jak dlouho máte to auto?
...................................................................................................................................................................
47. Jak dlouho se znáte?
...................................................................................................................................................................
48. Známe se (už) dlouho (po dlouhou dobu).
...................................................................................................................................................................
49. Známe se (už) od dětství.
...................................................................................................................................................................

8

50. Vždy si ho chtěla vzít.
...................................................................................................................................................................
51. Nikdy jsem tomu nerozuměla.
...................................................................................................................................................................
52. V Pardubicích žiju (už) dlouho. (mám odžito)
...................................................................................................................................................................
53. V Pardubicích bydlím od roku 1994.
...................................................................................................................................................................
54. Ben tam pracuje tři roky. (má odpracované)
...................................................................................................................................................................
55. Nehrál tenis od dovolené.
...................................................................................................................................................................
56. Nejedla jsem kapra od Vánoc.
...................................................................................................................................................................
57. Hrozně dlouho (Věky) jsem tě neviděla.
...................................................................................................................................................................

Prosím, podpořte tento projekt výuky angličtiny zasláním drobné finanční částky.
Umožníte mi tak volně na internetu poskytovat všechny videolekce a studijní materiály.
Číslo účtu: 175685304/0300
Pro platby ze zahraničí:
Název účtu: DVORAKOVA JANA
IBAN CZ5503000000000175685304
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
DAŇOVÝ DOKLAD za výuku angličtiny vám ráda vystavím NA POŽÁDÁNÍ.
zofie.dvorak@tiscali.cz
Děkuji vám za spolupráci. Jana

V tomto videu jsem použila fotografie z: www.freeimages.com
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