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Metodika

Slide č. 4: gramatika  vyjádření každodenních ranních činností v přítomném prostém 
     čase v 1. osobě č. j.

Slide č. 5: cvičení  doplňování sloves uvedených pod čarou a procvičení 3. os. 
             č. j. , kontrolu provedeme vytažením tabulky pull

Slide č. 6: cvičení  doplňování sloves uvedených pod čarou a procvičení 1. a 3. osoby 
             č. j. , kontrolu provedeme kliknutím na šipku, výsledky na slidu č. 7,         

      kliknutím na results se můžeme vrátit zpět na slide č. 6

Slide č. 7: správné řešení cvičení z předcházejícího slidu, zdůrazněny zákonitosti  
      koncovky 3. osoby č. j. a překlad vět 

Slide č. 8: toolkit  Keyword match, spojování částí vět

Všechna gramatická i interaktivní cvičení využijeme následně i ke konverzaci na téma 
Daily Routine se zaměřením na ranní aktivity.
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In the morning.
What do you usually do in the morning?

I get up at half past six.

I wash my face and clean teeth.

I comb hair.

I always have breakfast, 
my Mum makes it.

I get dressed.

At half past seven I go to school.

Remember the verb forms.
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What does your Mum do in the morning?

1/ My Mum                     at six.

2/ She to the bathroom,                her face,                
  teeth and                hair. 

3/ She            dressed.

4/ She always                breakfast for all of us.

5/ She         breakfast before seven and then she          

  good bye and            to work.

                    

Complete the sentences with the correct verbs.
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goes washes

cleans
combs gets

makeshas says
goes

Check.
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wake up go

wash clean
gets upmakes

have comb
goes

helpgo

Click for 
results.

Complete the sentences with the verbs,

 then translate.

1/ On weekdays I                   at half past six.

2/ I       to the bathroom,          my face and            teeth.

3/ I            hair.

4/ My Mum always                early in the morning, she                 
to the bathroom.

5/ Then she               breakfast for all of us.

6/ I sometimes          her in the kitchen.

7/ I           breakfast and then I        to school. 
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1/ On weekdays I wake up at half past six.

2/ I go to the bathroom, wash my face and clean teeth.

3/ I comb hair.

4/ My Mum always gets up early in the morning, she goes to the bathroom.

5/ Then she makes breakfast for all of us.

6/ I sometimes help her in the kitchen.

7/ I have breakfast and then I go to school.

1/ Ve všední dny se probouzím  v půl sedmé.

2/ Jdu do koupelny, umyju si obličej a vyčistím zuby.

3/ Učešu se.

4/ Maminka vždy vstává brzy ráno, jde do koupelny.

5/ Pak udělá pro nás snídani.

6/ Někdy jí v kuchyni pomáhám.

7/ Posnídám a pak jdu do školy.

Go back and try 

again.
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Complete the sentences and check.

10 1017:06

Zdroje
Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.

Obrázky na slidu č. 4 staženy dne 18. 10. 2013.
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