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Metodika:
Slide 4: Ústní cvičení - na slidu jsou 4 obrázky, ke každému z nich žáci vytvoří větu, ve které použijí 
minulý čas průběhový a odpoví na otázku: "Co dělali lidé (zvířata) v 6:30 ráno?"

Slide 5: Pokračování předchozí aktivity

Slide 6: Ústní cvičení - tvorba otázek s danými slovy (kliknutím na rámeček se objeví skrytá otázka - 
zpětná vazba)

Slide 7: Activity toolkit (keyword match) - žáci přiřazují 1. část věty (nebo otázky) k druhé části 
věty (pozor - některé čáti vět se nezobrazí celé, ale pokračování je naznačeno třemi tečkami ... - 
kliknutím na daný oválek se na chvíli zobrazí celý text!)

Slide 8: Ústní cvičení - text se skrytými tvary sloves, která jsou v textu vyznačena (červěně) - žáci 
doplní ústně správný tvar (buď minulý čas prostý nebo průběhový) a kliknutím na žlutý rámeček  
odkryjí správný tvar - kontrola (text je použit z pracovního sešitu k učebnici Project 3 - vhodné pro 
zopakování daného cvičení)



What were these people (animals) doing at 
6:30 am.? Say their words.

Monty1.

Tommy2.

Hannah3.

Jennifer4.



Richard
5.

Solomon

6.

James and Steve7.

8.

People on 
the bus



Make questions. Use the clues.
Mrs. Schnake / have a bath.
Was Mrs. Schnake having a bath?

What / Caleb and Celine / do.
What were Caleb and Celine doing?

What / Jacob / put on.
What was Jacob putting on?

You / sit / at a computer
Were you sitting at a computer?

When / she / do her homework
When was she doing her homework?





Past simple or continuous?

It was Sunday afternoon and Michael Harris  was sitting  (sit) in 
a small boat on Dover Lake. He  was fishing  (fish). On the shore 
of the lake Annie and Sarah Winston  were playing  (play) with 
thier dog, Jonah. They  were throwing  (throw) a stick and Jonah 
was running to get it. It was quite windy. Suddenly the wind  
blew  (blow) Michael's hat off and it  landed  (land) in the lake. 
As Michael  was trying  (try) to get his hat, he  fell  (fall) out of 
the boat. "Help! Help!" he  shouted  (shout). Jonah immediately  
jumped  (jump) into the water and  swam  (swim) to the boy to 
pull him to the shore. He  saved  (save) his life.



Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0

Použité obrázky:

1. http://www.flickr.com/photos/seng1011/4373101516/in/photostream/

2. http://farm1.staticflickr.com/5/9645037_17b2cbbfbd.jpg

3. http://farm7.staticflickr.com/6159/6266439692_5d7213da62.jpg

4. http://farm7.staticflickr.com/6223/6227340986_07bd3d0d84.jpg

5. http://farm3.staticflickr.com/2433/3952429571_0b17ac1776.jpg

6. http://farm6.staticflickr.com/5306/5644801034_9cc480e8eb.jpg

7. http://farm4.staticflickr.com/3486/3889241207_acef4a0c4f.jpg

8. http://farm8.staticflickr.com/7130/7787096102_4835cd5cb8.jpg
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