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METODIKA

Slide 4: S žáky si přečteme nabídku sloves, která mohou použít při popisu činností lidí na fotografii.
             Žáci tvoří věty v přítomném čase průběhovém.

Slide 5: Interaktivní hra. Výběr provedem kliknutím, barevně se nám ukáže vybraná možnost, žáci 
             vytvářejí ze slov větu v časě přítomném průběhovém.

Slide 6: Žáci vytvářejí věty v přítomném čase průběhovém, tentokrát i záporné, podle vzoru. Mohou dále 
             vymyslet spoustu dalších možností, které se nabízejí na obrázcích.

Slide 7: Žáci odkrývají políčka a odhalují tak obrázek. Jelikož postupně vidí jen části obrázku, snaží se 
             říci, co asi na obrázku se děje, tedy co kdo dělá. Věty v přítomném čase v průběhovém.

Slide 8: Obrázky pomohou žákům vytvořit otázku, na které odpovídají krátkými odpovědmi.  



Present continuous

subject + am/is/are + sloveso+ ing)

look for
wait
stand
walk
go past
look at
read
watch
wear

subject (podmět) 
- zájmeno nebo podstatné 
jméno v 1. pádě



Make the sentences from the 
words. Use present continuous.



What are they doing?
present continuous negative

(am not/is not/are not + sloveso +ing)
( I´m not/isn´t/aren´t + sloveso + ing)

Make the sentences

Example:
1. tiger/read-tiger/swim

The tiger is not reading. It is swimming.
2. The man in the wood/sit-the man/sleep
3. The cat/eat-the cat/lie (on the bonnet)
4. The woman with blonde hair/wear 
trousers-wear skirt
...



Uncover and say what the students are doing.



Practise questions and short answers.

hopscotch

Are they .................  ? Yes, they are.
     No, they aren´t.

Is she ........................? Yes, she is.
 No, she isn´t.

Is he ..........................? Yes, he is.
      No, he isn´t.
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