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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. 

Pracovní listy slouží k procvičení a upevnění získaných informací, 

mohou také sloužit jako dodatkový materiál k probrané látce 

přítomného času průběhového, jeho podob kladné a záporné věty, 

otázek či krátkých odpovědí. V pracovním listu žák tvoří kladné věty 

podle obrázků, spojuje otázky a odpovědi, které k sobě logicky a 

gramaticky patří, opravuje chyby související s přítomným časem 

průběhovým či odpovídá na otázky. 
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Plněné výstupy:  

Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných 

formálních i neformálních situacích; používá vybranou slovní zásobu 

daných tematických okruhů; používá vybrané gramatické jevy, přičemž 

jsou tolerovány elementární chyby, které nezaměňují smysl sdělení a 

porozumění 

 

Klíčová slova:   

Present continuous tense (přítomný čas průběhový), kladná a záporná 

věta, Yes/no questions (otázky typu Ano/ne), Wh-questions (otázky 

začínající na Wh-), Do, Does, When, Where, What, Why, Who, How. 
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