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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.  

Pracovní list slouží k procvičení všech doposud probraných časů. 

Vzhledem k náročnosti učiva se zaměřuje na kladná, popřípadě záporné 

věty. Otázkami doporučuji rozšířit vybraná cvičení nebo se jim 

věnovat samostatně. Jsou zde zařazena cvičení na tvoření daného 

slovesného tvaru s důrazem na hláskování i na správné použití daného 

slovesného tvaru. Cvičení jsou seřazena od přítomného po budoucí 

časy, čili od nejjednoduššího po nejobtížnější. Závěrečné cvičení je 
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komplexní, proto jsou žáci navedeni k podtrhávání klíčových slov, 

které by jim měly pomoci rozhodnout se pro daný čas a tvar.  

 

Plněné výstupy: 

Žák rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či 

konverzace, který se týká osvojovaných témat; používá ustálené věty 

a fráze typické pro dané sdělení; sestaví gramaticky a formálně 

správně jednoduché věty, zprávy, jednoduchý text, používá správné 

tvary probíraných gramatických jevů. 

Klíčová slova:  

present simple, present continuous, past simple, past continuous, 

referrence into future, will, be going to, present continuous. 
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