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Metodika:
Slide 4: Tabulka - přehled tvoření záporných vět v přít. čase prostém, žáci přetahují do 
tabulky správný tvar pomoc. slovesa (nekonečný klonovač), v levém rohu je pokyn 
(otazník)

Slide 5: Gram. cvičení u tabule - žáci vytvoří větu ústně a kliknutím na barevný rámeček 
se zobrazí správná odpověď

Slide 6: Gram. cvičení u tabule - žáci vyberou správné sloveso z nabídky v tabulce a 
příslušný tvar pomoc. slovesa (nekonečný klonovač) a přetáhnou do věty

Slide 7: Activity toolkit (vortex sort) - žáci si přečtou slovní spojení (části vět) a 
roztřídí do dvou skupin - správně a špatně (hledají chyby) - mohou opravit ústně

Slide 8: Toolkit (word biz) - žáci přečtou zadání - např. "Adam (like not) pizza" a rychle 
vyspelují správný tvar pomocného slovesa i hlavní sloveso - např. "doesn't like" ...

Slide 9: Odkazy
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Simple present - negative

Subject Helping verb Main verb Object

I drink coffee

you drink coffee

he,she,it drink coffee

we drink coffee

you drink coffee

they drink coffee

don't = do not

doesn't = does not
don't
doesn't
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Ex. 1: Make negative sentences.

1. Indrid   doesn't like  (like, not) tea.

2. It  doesn't  snow  (snow, not) in Bangkok in the winter.

3. Butterflies   don't live  (live, not)  long.

4. A butterfly  doesn't have   (have, not) a long life.

5. It's a nice day today. You   don't need  (need, not) your 
umbrella.

6. Mary and Jim are strangers. Mary  doesn't know  (know, not) 
Jim.
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Ex. 2: Make the sentences negative, use the verbs below:

1. Bob __________________ to school every day.

2. Sally takes care of her health. She _______________ cigarettes.

3. Fred has a beard. He ________________ in the morning.

4. My roommates are from Japan. They _______________ Spanish.

5. Sue has a briefcase. She _______________ a schoolbag to class.

6. My sister likes tea, but she ________________ coffee. 

don't

doesn't

go carry smoke
speak drink shave
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Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.704.1

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

Obrázky:
Všechny obrázky jsou z galerie tohoto SMART Notebooku.
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