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Anotace:  

Cílem je zvýšit kvalitu výuky prostřednictvím digitálních 

technologií. Zařazením multimédií do výuky působí na co největší 

množství smyslů každého žáka. 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 této prezentaci jsou žáci seznámeni s novým učivem – minulý čas 

průběhový. V úvodu je tato látka vyvozena na základě vědomostí o 

přítomném čase průběhovém a následně je s ním srovnávána. V závěru 

jsou zařazeny aktivity na shrnutí poznatků a upevnění tohoto 

gramatického jevu. 
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Plněné výstupy: 

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat; se zeptá na základní 

informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních 

situacích; mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a 

dalších osvojovaných tématech; vypráví jednoduchý příběh či událost; 

do svých sdělení zařazuje fráze i z oblasti hovorové angličtiny. 

Klíčová slova:  

past continuous, progressive, positive sentence, negative sentence, 

question, usage. 
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