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      Anotace  

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván               

pro práci na interaktivní tabuli, anebo jako prezentace při práci  

     s dataprojektorem.  

     Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti               

v 8. a 9. ročníku tematického celku OPAKOVÁNÍ a lze ho použít                    

v osmém i devátém ročníku anglického jazyka – procvičování                  

a rozšiřování znalostí k danému gramatickému jevu – přítomný čas 

prostý (3. osoba j.č.).  

     Prověřování správnosti přiřazení slovesa k odpovídajícímu výrazu. 

Tvoření vět ve spojitosti s nabízenými příslovci. Uvádění nabízených 

sloves do správného tvaru. 

     Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  

Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university 

press, 2001.  

     Vytvořeno 1. 8. 2011 
 



Join the verb from the first column A with the expression in the second 

column B.  First write it down on paper. Control click on the word from 

column A. 

Column A Column B 

write 

go 

ride 

paint 

ask 

study 

say 

drive 

hello 

an e-mail 

a picture 

for directions 

History 

a car 

a bicycle 

home 



From the previous expressions, create sentences in the simple present tense  

in the third person singular. 

He often writes an e-mail. 

She always goes home in the afternoon. 

He usually rides a bicycle in the park. 

She sometimes paints a picture.  

He never asks for directions. 

She seldom studies History at home. 

He often says hello to a friend. 

She usually drives a car dangerously. 

write an e-mail go home ride a bicycle paint a picture 

ask for directions study History say hello drive a car 

For example - click Use adverbs: 

sometimes 

often 

usually 

always 

seldom 

never 

 

 

 

Click for the correct form  

               of the verb 



Create sentences in the negative form.  

After clicking you will find the correct answer. 

 !!!Attention- never two negatives in the sentence. 

Mike_________________ an e-mail. [often write] 

Jane ________________ home in the afternoon. [always go] 

My friends_______________  bicycles in the park. [usually ride] 

My uncle ________________ a picture. [often paint] 

John ________________ for directions. [never ask] 

I ___________________ History at home. [never study] 

Peggy and Ron _________________ hello to a friend. [often say] 

You ___________________ a car dangerously. [usually drive] 

doesn’t often write 

doesn’t always go 

don’t usually ride 

doesn’t often paint 

never asks !!! 

never study !!! 

don’t often say 

don’t usually drive 

It’s easy, isn’t it? 



Použité zdroje: 

Obrázek ze zdroje nabízených klipartů: http://office.microsoft.com 

 

http://office.microsoft.com/

