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Anotace:  

Digitální učební materiál je vypracován v souladu s projektovým 

záměrem a v souladu se školním vzdělávacím programem. Použití ICT 

technologií umožňuje prezentaci textového i obrazového materiálu, a 

tak slouží ke zvýšení názornosti a umožňuje v procesu učení zapojení 

více smyslů. 

Prezentaci lze použít jako obrazovou a textovou podporu k výuce 

minulého času prostého slovesa být/existovat. 

Prezentace slouží k vyvození základních gramatických pravidel tvaru 

slovesa „to be“, kladných a záporných oznamovacích vět, otázek typu 

Ano/ne a typu Wh- a jejich použití. Důraz je kladen na upevnění 

získaných dovedností nejen v oblasti gramatiky, správnosti psaní, 

ale i řečových dovedností, správné výslovnosti a dovednosti mluvení. 

V jednotlivých částech prezentace si žáci osvojují základní 

gramatická pravidla, jejich správné tvary ve všech osobách, některé 

slidy nabízejí procvičení písemnou nebo ústní formou, kde si 
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upevňují prezentovanou látku. Žáci mohou pracovat jednotlivě i ve 

skupinách, klást si navzájem otázky, odpovídat. 

 

 

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:   

Past simple tense (minulý čas prostý)- sloveso „to be“ (být, 

existovat), kladná a záporná věta, Yes/no questions (otázky typu 

Ano/ne), Wh-questions (otázky začínající na Wh-), was, were, wasn´t, 

weren´t. 
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