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METODICKÝ LIST 

Název vzdělávacího materiálu: Sloveso CAN 2 – Pracovní list; Word 

Autor vzdělávacího materiálu: Mgr. Miroslava Janů 

Datum vytvoření vzdělávacího materiálu: 29. dubna 2013 

Zařazení vzdělávacího materiálu: 

Šablona: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky – využíváním ICT 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace  

Vzdělávací obor: Anglický jazyk 

Vyučovací předmět: Anglický jazyk        

Tematická oblast: Elementární gramatické jevy 

Sada: 13  

Číslo DUM v sadě: 19  

Označení DUM: VY_32_INOVACE_13.19.JAN.AJ.5 

Označení Metodického listu: VY_32_INOVACE_13.19.JAN.AJ.5.ML 

Ověření materiálu ve výuce: 

Datum ověření ve výuce: 30. dubna 2013  

Ověřující učitel: Mgr. Miroslava Janů 

Třída: V. A 

 

Anotace: 

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím inovovaných materiálů. 

Podporovány jsou aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, 

názornost a interakci. To vše směřuje ke zvýšení motivace žáků a ke 

zlepšení studijních výsledků. Tímto způsobem jsou žáci motivováni  

k hodnotnějšímu učení.  

V pracovním listu si žáci upevňují a procvičují učivo o slovesu CAN, 

jeho tvary a situacemi, kdy se užívá. Tvoří kladnou větu, zápornou 

větu pomocí „can’t“, otázku i krátkou odpověď. Pomocí obrázků tvoří 

věty a snaží se je využívat v různých situacích. Během tvorby vět si 

zároveň procvičují slovní zásobu. Tato práce slouží nejen k opakování 

a fixaci učiva, ale může posloužit také jako test. 
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Plněné výstupy: 

Žák používá fráze a věty; sestaví gramaticky a formálně správně 

jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb; klade 

jednoduché otázky a na podobné odpovídá; vybaví si a používá slovní 

zásobu daného jednoduchého tématu; při obměňování textu využívá známou 

slovní zásobu, fráze a spojení. 

Klíčová slova: 

Sloveso can (kladná věta), sloveso can't (záporná věta), tvoření 

otázky, krátká odpověď, slovní zásoba. 
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