
Milí žáci,  

Jak jste si užili Velikonoce? 

Posílám Vám pracovní list na procvičení present perfect. 

Přeložte do AJ  
Zlomil jsem si nohu. ______________________________________________________  
Ona ztratila klíče. _________________________________________________________  
Oni žijí v Praze od roku 2000. ________________________________________________  
On byl v Londýně. _________________________________________________________  
Ona odešla do banky. (je v bance.)______________________________________________  
  
Poskládejte slova a utvořte otázku.  
To/you/many/been/how/London/have/times/?  
Eaten/sandwich/you/a/have/already/?  
He/cleaned/has/car/his/?  
New /seen/has/York/she/?  
  
Preset perfect  
I___________________(break) my leg.  
She _________________(lose) her keys.  
They ______________(rob) the bank.  
We _________________(not find) them.  
____________you __________(be) to London?  
____________ they___________(finish) their homework?  
He _____________(not go) to the shops yet.  
I __________just_________(do) it.  
He ________________(write) many books since 2010.  
She  ______________(move) to Prague many years ago.  
 
Present perfect  
I _________ just _______(write) a letter.  
She ________________ (cook) the dinner.  
We _________________(go) to the bank.  
He ________________(see) this film many times.  
They ________________(wait) here for half an hour.  
They ________________(not clean) their room yet.  
She _________________(not be) to New York yet.  
My mother and I _________________(be) ton London twice.  
______________ you _______________(do) it?  
______________she________________(prepar) it?  
  
A také něco veselého 

Dnes písnička! 

Hudební klenot 20. století 

„Yellow Submarine“ je píseň britské skupiny The Beatles, jejíž autorství je přisáno 
dvojici Lennon/McCartney, přestože ji napsal sám Paul McCartney. Vyšla v srpnu 1966 na singlu 
s dvojitou A-stranou společně s „Eleanor Rigby“. Ve stejné době rovněž vyšla na albu Revolver a 



o dva roky pak ve stejnojmenném filmu a stejnojmenném soundtracku. Původní singl se umístil 
na první místě v britské hitparádě a na první příčce vydržel čtyři týdny. 

Najděte si na youtube písničku Yellow submarine a zde je text. 

Text písně v originále a český překlad 

Yellow Submarine Žlutá Ponorka 

In the town where I was born Ve městě, kde jsem se narodil 

Lived a man who sailed to sea Žil člověk, který se plavil po moři 

And he told us of his life A on nám vyprávěl o svém životě 

In the land of submarines V zemi ponorek 

So we sailed up to the sun Tak jsme se plavili za sluncem 

Till we found a sea of green Dokud jsme nenašli zelené moře 

And we lived beneath the waves A žili jsme mezi vlnami 

In our yellow submarine V naší žluté ponorce 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

   

And our friends are all aboard A naši přátelé jsou všichni na palubě 

Many more of them live next door Mnoho z nich žije hned vedle 

And the band begins to play A skupina začne hrát 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

   

(Full speed ahead Mr. Boatswain (Plnou rychlostí vpřed Pane Boyswainem 

full speed ahead plnou rychlostí vpřed 

Full speed ahead it is, Sergeant. Plná rychlost vpřed, seržante. 

Cut the cable, drop the cable Odřízněte kabel, odpojte kabel 

Aye, Sir, aye Ano, pane, ano 

Captain, captain) Kapitáne, kapitáne) 

   

As we live a life of ease Protože žijeme v pohodě 



Every one of us has all we need Každý z nás má vše, co potřebuje 

Sky of blue and sea of green Nebe modré a moře zelené 

In our yellow submarine V naší žluté ponorce 

   

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

We all live in a yellow submarine Všichni žijeme ve žluté ponorce 

Yellow submarine, yellow submarine Žluté ponorce, žluté ponorce 

  

  

 

 


