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Metodika:
Slide 4: Tabulka - tvoření a použití přítomného času prostého ve větách - daily habits

Slide 5: Toolkit - keyword match - žáci přiřazují anglické výrazy k českým - jde o 
procvičení a doplnění slovní zásoby k tématu "daily habits"

Slide 6: Toolkit - keyword match - pokračujeme v předchozí aktivitě - další slovní 
spojení

Slide 7: Toolkit - sentence arrengement - žáci mají dát věty do správného pořadí - 
sestavit chronologicky, postupují odshora

Slide 8: Cvičení u tabule - žáci přetahují slova na příslušnou linku - procvičují pořádek 
slov ve větě
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1st person

2nd person

3rd person

SINGULAR

I talk

you talk

she talks

he talks

it rains

PLURAL

we talk

you talk

they talk

Ve třetí osobě jednotného čísla má 
sloveso na konci - s.

Příklad:        he talks

                    she looks

                    it works

(a) I eat breakfast every morning .

(b) Ann speaks English every day .

(c) We sleep every night .

(d) They go to the beach every weekend .

Prostý přítomný čas vyjadřuje zvyky. V 
příkladu (a): Eating breakfast vyjadřuje 
náš zvyk, obvyklou činnost. 

FORM AND BASIC MEANING

obr. 1
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Match the Czech and the English expressions and make sentences ...
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Match the Czech and the English expressions and make sentences ...
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Put the sentences in the correct order, start at the top ...
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Put the words in the correct order:

1. go beach toThey the weekendevery

2. night I turn offthe lights every

3. listen We to dinner after music

4. morning drinks cup tea the in ofShea

5. afternoon watch John Sue the and TV in

12 813:19

Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.704.1

http://www.flickr.com/photos/21609187@N00/7884166484/in/photolist-d1Gq1U-8x9Nw3-8V9zZt-anUGwv-apVhHT-
bFHCUp-9Jffb1-9Jfhsu-9AB5xh-7XpvJt-9tVcwC-9UmGzs-8UPt7k-8x9Npf-bSBx4t-bxdkqd-9hztNa-8vXK8J-aY2CC2-c6hXQb-b6wVKP-7SDwLu-
botAWX-c1SvCL-eksry3-85iTL6-8s8MVF-e6AbrJ-bSZSWB-8hdbgJ-a8g8Hn-a8g8ba-dSQrui-d6Xfej

Obrázky:
Obr. 1:

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6
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