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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) pro opakování, upevňování                
a rozšiřování slovní zásoby a frází s využitím interaktivní tabule. 
Materiál je použitelný při výuce v 8. ročníku. Žáci reagují na různé 
situace a ptají se svých spolužáků na jejich životní zážitky.            
Na větách si upevňují a procvičují tvoření otázek a odpovědí              
v předpřítomném čase (Už jsi někdy ...?).  

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, 
Tom. Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 
2002. ISBN 0 19 436532 8.   

• DUM rozvíjí interaktivní řečové dovednosti přispívající                   
k dorozumění v běžných každodenních situacích v rámci 
tematických okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v 
ŠVP ZŠ Slušovice. 

 



Choose on picture and click on it. 



jezdit na koni ride a horse 

ride rode ridden 

Have you ever ridden a horse? 



nestihnout autobus miss a bus 

miss missed missed 

Have you ever missed a bus? 



jíst chobotnici eat an octopus 

eat ate eaten 

Have you ever eaten an octopus? 



najít peníze find money 

find found found 

Have you ever found any money? 



spát ve stanu sleep in a tent 

sleep slept slept 

Have you ever slept in a tent? 



letět v letadle fly in a plane 

fly flew flown 

Have you ever flown in a plane? 



hrát lední hokej play ice-hockey 

play played played 

Have you ever played ice-hockey? 



plout na trajektu sail on a ferry 

sail sailed sailed 

Have you ever sailed on a ferry? 



být v nemocnici be in a hospital 

be was,were been 

Have you ever been in a hospital? 



cestovat v poušti travel in a desert 

travel travelled travelled 

Have you ever travelled in a desert? 



zlomit si nohu break a leg 

break broke broken 

Have you ever broken your leg? 



vyhrát v loterii win in a lottery 

win won won 

Have you ever won in a lottery? 



zůstat ve výtahu be stuck in a lift 

Have you ever been stuck in a lift? 

be was,were been 



lézt na skálu climb a rock 

climb climbed climbed 

Have you ever climbed a rock? 



telefonovat do rádia phone to a radio station 

phone phoned phoned 

Have you ever phoned to a radio station? 



vyhrát medaili won a medal 

win won won 

Have you ever won a medal? 



Now ask your 

teacher. 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 

 


