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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 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 použití přítomného času prostého a přítomného času průběhového.
Přiřazení odpovídajícího přítomného času podle kontextu věty.
Simulovaný rozhovor pro volbu přítomného prostého nebo
průběhového času. Doplnění správného tvaru přítomného času
nabízených sloves.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university
press, 2001.
Vytvořeno 1. 8. 2011

Choose the correct verb form and click on it.
If correct, the wrong form disappears.
My sister

are
is

a programmer.
is working

is

She usually

Do not disturb me, I

am
watch
watching

works

late at night.

TV!

am watching
is liking

His brother likes
likes

My father isgives
giving
We drive

wants

animals and iswants
wanting
gives

to be a vet.

me £10 a week as my pocket money.

on the right hand-side of the road in our country.

are driving

Fill in the correct form of verbs in conversation between Adam and Betty
(in restaurant), who are on the tennis camp.

•
•
•
•

Adam: What are you doing (do) at the moment?
Betty: I am eating (eat) my lunch.
Clicking –
Adam: Where are (be) you from?
under the
orange boxes,
Betty: I am (be) from England.
you find the
correct
answer.
The weather is (be) terrible today.
It is still raining (still rain).
Right now, I am waiting (wait) for my friend.
Oh look! She is just coming (just come)!
The food smells (smell) delicious!
• Adam: How often do you play (play) tennis?
• Betty: I practice (practice) every day and I think (think)
my technique is getting (get) better and better.
You can create similar
interview with
your classmate.

Test – copy the sentences into your exercise book and
write down the verbs in brackets in the correct form.
am writing
1. I ___________a
letter at this time. (write)
plays
2. He always _____________
football on Monday afternoon. (play)
don’t listen
3. I _______________to
the radio every day. (not to listen)
is reading
4. He ______________a
book now. (read)

5.

Do
swim
________
you _________
on the weekends? (swim)

6.

________she
_________her
homework at this moment? (do)
Is
doing

7. We _______________
TV now . (not to watch)
aren’t watching
8. My parents _________
in a village. (live)
live
We are
going to
check it.

If you have eight or
seven sentences it’s great.
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Obrázky ze zdroje nabízených klipartů: http://office.microsoft.com

