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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 vyvození, osvojení 

a fixaci pravidel pro tvoření a správné použití gramatického jevu 

„Sloveso + -ING tvar/TO infinitiv“.  

Pracovní listy slouží k vyvození, osvojení a fixaci rozdílů ve 

vyjádření a použití sloves, která se specificky pojí s dalším 

slovesem a to s tvary s koncovkou ´–ING´ nebo TO infinitivem. 

Pracovní listy jsou rozděleny na tři základní části, v první části 

jsou zahrnuta slovesa, která se specificky pojí buď se slovesem v ´-

ING tvaru´ a slovesa následována ´TO infinitivem´. Druhá část je 

zaměřena na skupiny sloves, která se pojí jak s ´-ING tvarem´, tak s 
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´TO infinitivem´ a skupinou sloves (´stop´ a ´remember´), jejichž 

význam se liší v závislosti na použití ´-ING tvaru´ a ´TO 

infinitivu´ po těchto slovesech. Třetí část je zaměřena na opakování 

získaných vědomostí formou výběru z možností správného tvaru slovesa 

v závislosti na předcházejícím slovese, které lze zařadit do jedné 

ze čtyř kategorií.    

 

Plněné výstupy:  

Žák ústně sestaví gramaticky správně jednoduché sdělení s pomocí 

sloves, která jsou následována TO infinitivem nebo -ING tvarem; 

rozlišuje význam vybraných sloves s ohledem na navazující tvar 

slovesa; rozumí krátkým a jednoduchým textům; rozumí pomalu 

pronášenému projevu na běžné téma; mluví o každodenních tématech; 

zahájí, udrží a ukončí jednoduchý rozhovor na známé téma; ústně 

předá základní informace. 

 

Klíčová slova:  

Sloveso, TO infinitiv, -ING tvar, remember, stop.  
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