23.3.- 29.3. ANGLICKÝ JAZYK Frková
Present continuous = přítomný čas průběhový
Je velice užitečný. Díky němu jsme schopni vyjádřit něco, co právě
probíhá.
Tvoření:
Jeho tvoření je velice jednoduché.
pomocné sloveso BÝT + významové sloveso v INGovém tvaru

1. I am jumping
2. You are jumping
3. He/She/It is jumping
1. We are jumping
2. You are jumping
3. They are jumping
Koncová souhláska se někdy zdvojuje:
swim – swimming
sit – sitting
shop – shopping
jog – jogging, run - running
Koncové e odpadá:
have – having
come – coming
make - making
ride - riding

1) GRAMATIKA VE VIDEÍCH
- What are your doing? Co děláš? + Odpovědi, co dělám. (Nezapomeňte, že I'm je
zkrácený tvar pro I am.) https://www.youtube.com/watch?v=HrHqq8xJiU4&t=14s
- Písnička, kde už nemáme jen osobu JÁ - I, ale i on (he), oni (they), ty (you), we
(my). Sledujte, co se děje se slovesem být (v první videu byl vždy tvar
"AM") https://www.youtube.com/watch?v=moUvVuLQu90
- Ještě jedna písnička: https://www.youtube.com/watch?v=dcfxyH7CNQQ (Video
obsahuje 4 verze - první je bez titulků, druhá s titulky, následuje karaoke verze s
textem a nakonec bez textu - měli byste zvládnout zazpívat :))
2) CVIČENÍ NA GRAMATIKU
- Doplňte správný tvar slovesa být: https://agendaweb.org/exercises/verbs/presentcontinuous-progressive/forms
- Spojte správně části vět: https://agendaweb.org/exercises/verbs/presentcontinuous.htm
- Vyberte k obrázku odpovídající
větu: https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-continuous2.htm a https://agendaweb.org/exercises/verbs/present-progressive.htm
- Zde budete psát do vět správný tvar slovesa v
závorce https://www.superprof.es/apuntes/idiomas/ingles/gramatica-inglesa/verbtense/exercises-present-continuous-affirmative-exercises.html
- What is Spongebob
doing? https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=2502#a
3) NĚCO PRO ZÁBAVU
Mr. Bean:https://www.youtube.com/watch?v=vphY4T57DTQ&t=88s
Vytvořte větu, kde použijete správný tvar
4) COMIC STORY
Vytvořte komiksový příběh, kde použijete přítomný čas průběhový. Bude o dni
vybraného hrdiny. Hrdinou může být kdokoliv, např. pan Banán - MR. BANANA
AND HIS DAY.
Kreslete obrázky a pište věty, co hrdina (případně hrdinové) dělá (dělají).
Například: Mr. Banana is eating a cake. (obrázek, jak jí dort). Mr. Banana and
Mr. Pineapple are playing football. (obrázek, jak spolu hrají fotbal).
PRÁCE POŠLETE na můj email:frkova@korunka.org.

