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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.  

Tato prezentace byla vytvořena jako úvodní seznámení a vyvození 

užití příslovcí „ever“ a „never“ v předpřítomném čase. Nejdříve si 

žáci vybaví jejich význam, protože se s nimi již většina z nich 

setkala. Dále studenti generalizují jejich použití – „ever“ 

v otázkách a „never“ v záporných větách, ale s kladným slovesným 

tvarem. Zbytek práce je věnován porozumění a procvičení tohoto učiva 

prostřednictvím cvičení. 
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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; mluví o své rodině, kamarádech, 

škole, volném čase a dalších osvojovaných tématech. 

Klíčová slova:  

present perfect, negative, question, never, ever. 
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