
TJA – DELO NA DALJAVO, 8.B 

Četrtek, 28.05.2020 

 

Danes imate pred seboj prvi del pisne obrazložitve novega slovničnega časa po imenu 

Present perfect tense. Razlago natančno prepišite v zvezek, vsakič ko bo nova ura na 

daljavo, se bo razlaga nadaljevala. Ko bomo »predelali« vso razlago, se bomo srečali preko 

videokonference, kjer vam bom ta slovnični čas obrazložila po tej poti, tako da ne skrbite 

glede tega, da ne bi razumeli. Ker pa ne vemo kdaj bomo šli spet nazaj v šolo, se morda lahko 

tudi zgodi, da vam bom ta čas razložila že v učilnici v živo  

 

PRESENT PERFECT TENSE 
 

1. Ta čas uporabljamo, kadar govorimo o dejanjih, ki so se zgodila v neki »neznani« 

preteklosti (ne vemo kdaj v preteklosti so se zgodila) in imajo še vedno posledice v 

sedanjosti. Torej, nekaj kar se je začelo v preteklosti, ki ni določena in se »vleče« in ima 

posledice še zdaj v sedanjosti. 

 

2. Časovna določila / časovni izrazi: 

Yet – že, še 

Already – že 

Still – še vedno 

Just – pravkar 

So far – do sedaj  

Never – nikoli 

Ever – »že kdaj« 

Since – od, odkar 

For – »že« (for 5 years) 

Recently – nedavno, pred kratkim 

Lately - nedavno 

 

3. OBLIKE POVEDI: Povedi tvorimo tako, da v njih uporabimo pomožni glagol HAVE / 

HAS + pravilni glagol s končnico –ED ali nepravilni glagol v 3. obliki oz. tej rečemo Past 

Participle – pretekli deležnik: 

 

TRDILNA OBLIKA: 
 

I / You / We / They HAVE POLLUTED the plannet. 

  (pomožni gl. HAVE + pravilni gl. z –ED) 

 

I / You / We / They HAVE BOUGHT a new shirt. 

 (pomožni gl. HAVE + nepravilni gl. v 3. obliki oz. Past participle ali pretekli deležnik) 

 

Kot običajno, tudi tu obstajajo krajše oblike:  

 

I've polluted… / You've polluted… / We've bought… / They've bought… 

 

 

 



He / She / It HAS WORKED in the garden. 

  (pomožni gl. HAS + pravilni gl. z –ED) 

 

He / She / It HAS FORGOTTEN… 

 (pomožni gl. HAS + nepravilni gl. v 3. obliki oz. Past participle ali pretekli deležnik) 

 

In krajša oblika tudi v tem primeru: 

 

He's worked…. / She's forgotten…. / It's broken…. 

 

 

Razlago prepiši v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj: uvajanje v novi slovnični čas Present perfect tense. 


