
 

Procvičování anglické gramatiky – minulý čas vs. předpřítomný čas 
 
Cíle kurzu:  

Seznámit vyučující anglického jazyka s různými způsoby procvičování anglické gramatiky. Náš kurz je zaměřen na použití minulých a předpřítomných časů, 
jejichž tvoření a použití dělá obvykle studentům středních škol potíže. Účastníci kurzu budou obeznámeni s kreativním přístupem k výuce gramatiky. Ukážeme 
si procvičování gramatických jevů v prostředí moderních počítačových softwarů (smartnotebook, Edubase) a prostřednictvím komunikativních aktivit. 
Účastníci si sami vyzkouší práci s uvedenými programy, rovněž tak si ukážeme jednotlivé typy komunikativních aktivit v praxi.  
 
    
Obsah: 

 Aktivity v programu Edubase. 

 Aktivity v programu Smartnotebook. 

 Komunikativní aktivity. 
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Vyučovací 
hodiny 

Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

35 minut 
Edubase Testování znalostí předpřítomného 

času prostého a minulého času. 
Testování  v prostředí PC programu 
Edubase 

PC, program Edubase 

40 minut 

Smartnotebook – práce s tablety Procvičování pravidelných a 
nepravidelných sloves, minulého 
času a předpřítomného času, časová 
určení 

Vypracování jednotlivých aktivit 
v programu Smartnotebook 

PC, program Smartnotebook 

10 minut 
Komiks Opakování minulého a 

předpřítomného času na základě 
komiksu 

Rozdíl mezi minulým a 
předpřítomným časem 

Pracovní list - fotokopie 

10 minut 
Pexeso Procvičování gramatiky – 

předpřítomný čas a minulý čas 
Základem je doplňování správného 
významu a tvaru slovesa 

kartičky 

10 minut 
Mr. Bean video Procvičování minulého času prostého  Tvoření vět v minulém čase prostém 

na základě videa  
Video 

10 minut  
Tense moments  Porozumění obsahu sdělení   Po přečtení sdělení studenti 

odpovídají na otázky zacílené na 
porozumění obsahu sdělení 

Pracovní list 

25 minut 
Domino  Časové výrazy ve spojení 

s předpřítomným časem nebo 
s minulým časem 

Skládání vět podle gramatiky, 
příslovce a významu vět.  

Sada domino kartiček  

20 minut 

Singing Grammar  - Píseň 
Dangerous Romance 

Procvičování minulého času od 
pravidelných a nepravidelných sloves 

Doplňování chybějících slov v textu, 
vytvoření pokračování příběhu, 
bludiště – na základě slabik 
pravidelných a nepravidelných sloves 

Pracovní listy 

15 minut 

Kvíz  Procvičování předpřítomného času 
prostého s How many times / ever 

Zvolí si oblast, z které je otázka a musí 
ji zodpovědět. Vybrané oblasti musí 
vytvořit souvislou linku vertikálně 
nebo horizontálně z jedné strany 
hracího plánku na druhý. 

Plánek hry, list s otázkami  

20 minut 
Loterie Zaměřit pozornost na správný tvar 

slovesa, předložky a časového výrazu 
Hledání chyb ve větách, sázky na 
svoje rozhodnutí 

Pracovní list 
 
 



 

15 minut  
Žolíky  Procvičování rozdílu předpřítomného 

času prostého a minulého času. 
Spojit větu s časovým výrazem  Kartičky 

30 minut 
Around Town Použití předpřítomného a minulého 

času v kladných a tázacích větách  
Komunikativní aktivita, tvoření vět na 
základě situace z obrázku 

Kartičky, hrací plán, kostka 

Poznámky: 
 
Extra aktivity 

What have you done! Použití předpřítomného času a minulého 
času s výsledkem v přítomnosti, použití 
just 

Hledání odpovědi (tvoření věty 
v předpřítomném čase) podle věty, kterou si 
jenom vyslechnou. 

kartičky 

Gotcha! Dostal jsem tě! Minulý čas od pravidelných a 
nepravidelných sloves 

Otázky a odpovědi Pracovní list, kostka 

    

Speech Bubbles Procvičování otázek a odpovědí 
v minulém čase prostém 

Tvoření oznamovacích a tázacích vět Pracovní list 

 
Vyzkoušíme si několik variant procvičování gramatiky. Aktivity byly zvoleny tak, aby: 

 ze 70% účastníci pracovali sami  

 nabídly modelové varianty procvičování zábavnou formou 
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