
 

     NÁZEV KURZU  
Procvičování gramatiky ve výuce anglického jazyka   

 
Cíle kurzu:  
V tomto kurzu se seznámíme s několika aktivitami, které jsou efektivní pro procvičování anglické gramatiky. Cílem kurzu bude ukázat, že gramatický dril nemusí být vždycky 
nudný, ale že se studenti mohou i dobře pobavit. Třetí část kurz je věnována přípravě k druhé části ústní maturitní zkoušky – popisu obrázku. Vysvětlování gramatiky i její 
procvičování se opírá převážně o obrázky. 
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Vyučovací hodiny Téma Cíl Metoda, forma                                                  Didaktické pomůcky 

1 hod Otázky    

5´ 
Představení lektora a cíle 
kurzu 

Účastníci kurzu získají 
představu o tom, co je 
během kurzu čeká. 

  

10´ 

Představ se! Procvičování 3. osoby 
jednotného čísla u 
přítomného času prostého, 
a přivlastňovacích zájmen 
his/her. Vhodné pro skupinu 
studentů, kteří se vzájemně 
neznají.  

Studenti sedí v kruhu. Každý student si v duchu vybaví věc  
nebo aktivitu, kterou má rád a která začíná stejným  
písmenem jako jeho křestní jméno. Učitel začne: 
 „My name is Anna, I like apples.“  
Student po pravici opakuje: 
 „Her name is Anna, she likes apples, my name is Tom, I like 
tomatoes.“……… 
Hra pokračuje, dokud se všichni studenti nepředstaví. 

 

10´ 

Ptej se a odpovídej Studenti si procvičí otázky 
v přítomném čase prostém. 
Who likes …  
What does … like?  
Do you like …?  
 What do you like? 
 

Tato aktivita navazuje na předchozí aktivitu. Studenti sedí 
v kruhu. Učitel hodí míč jednomu ze studentů. Hod je 
doprovázený jednou z otázek:  
Who likes X? What does Y like?  
Do you like X? What do you like? 
Pokud student odpoví správně, učitel mu eviduje správný 
bod. ... 

 míč na líný tenis nebo míč 
vyrobený z papíru. 

10´ 

Vytvoř otázky ze slov 
Zeptej se na podtržený 
výraz 

Studenti by si měli osvojit 
dovednost tvořit otázky.  
 

Studenti dostanou sadu slov a mají z nich poskládat otázky. 
Dále studenti rozlišují jednotlivé funkce slovesa „DO“. 
Studenti se ptají na podtržený výraz ve větě. 

 sada karet  

 sloveso „DO“ 

 zeptej se na.ppt 
 

10´ 

„Lodě“ Procvičování tvorby otázek 
v různých časech.  

Oblíbená dětská hra je aplikovaná na procvičování otázek. 
Hraje se ve dvojicích nebo (při menším počtu studentů ve 
dvojicích) studenti se snaží potopit lodě učitele.  

 handout – mixed tenses 

 handout – učitel-student 

 handout – like –have 
 

15´ 

„Žraloci“ Jak procvičovat stupňování 
přídavných jmen 

Převzato z knihy „Teaching grammar creatively“.  obrázky žraloků 

 sharks text 
   

 



 

2 hod Gramatika na obrázcích    

15´ 

Představení Grammarway3 Účastníkům kurzu budou 
představeny „Picture 
Falshcards“ z knihy 
Grammar 3 a možnosti 
jejich využití při výuce 
gramatiky. 

  sada obrázků 

15´ 
Přítomný čas prostý a 
průběhový 

Tato aktivita odpovídá na 
otázku: Kdy použít přítomný 
čas prostý a kdy průběhový?  

Přejato z Grammarway 3 (Picture flash cards) a upraveno 
do ppt souboru. 

 grammar in pictures.ppt 

15´ 
Time words Procvičování gramatiky Prezentace tzv. time words“, které ovlivňují použití 

správného času v angličtině. 
 list of time expressions 

15´ 

Dril nepravidelných sloves Prezentace aktivity jak 
procvičovat nepravidelná 
slovesa. 

Práce ve dvojicích: 
St.A: You did it again. 
St.B: What did I do? 
St.A:I told you not to do it and you did it again. 

 

 

3 hod Popiš obrázek    

10´ 

Jak popisovat obrázky? Cílem této aktivity je ukázat 
základní nácvik drilu jak 
popisovat obrázky. 

 Jak na to: Popis obrázku. 

 http://www.helpforenglish
.cz/tipy-a-triky?vp-page=6 

 

10´ 

Členy:  a/the Jak vysvětlit studentům 
používání určitých a 
neurčitých členů při popisu 
obrázku. 

Ukázka materiálu, který by měl studentům usnadnit 
používání určitých a neurčitých členů při popisu obrázku. 

 Handout - Fill in the 
missing articles 

 Using articles.ppt 

20´ 

Popiš obrázek Studenti si procvičují 
schopnost popisovat 
obrázky. Procvičují vazbu 
There is/ there are, 
přítomný čas průběhový, 
some/any..  

Back to the screen: 
Přejato z:  Zero Prep: Ready-to-Go Activities for the Language 
Classroom od Laurel Pollard, Natalie Hess, and Jan Herron. 
Dvojice studentů sedí tak, že jeden z nich vidí na promítací 
plátno, druhý však sedí zády. St. popisuje svému kolegovi 
obrázek, který vidí na plátně, co nejpodrobněji. Po dvou 
minutách se učitel ptá studentů sedících zády na 

 Back to the screen.ppt 

http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky?vp-page=6
http://www.helpforenglish.cz/tipy-a-triky?vp-page=6
http://www.altaesl.com/detail.cfm?catalogID=1000
http://www.altaesl.com/detail.cfm?catalogID=1000


 

jednotlivosti k obrázku. Nakonec je oceněna dvojice, která 
má největší počet správných odpovědí. 
   

20´ 
Porovnej dva obrázky Prezentace výuky jak 

porovnávat dva obrázky 
  Compare and contrast.ppt 

 

 

4 hod Podmínkové věty    

10´ 
Dril podmínkových vět Cílem je vysvětlit, jak se 

tvoří podmínkové věty. 
  řetězec příčin a následků 

10 ´ 

What would you do if…? Cílem této aktivity je 
upevnit si dovednost 
používání podmínkových vět 
typu II. 

Studenti vytvoří dvojice a sedí v kruhu. 
První student každé dvojice potichu položí svému partneru 
otázku. Příklad:  „What would you do if you  lost your 
passport?“ 
Partner odpoví. Například: „If I lost my passsport, I would go 
to the police.“  
Jakmile si dvojice 
 

 

15´ 

The tale of horribly good 
Bertha 

Cílem je poslechnout si 
příběh a vytvořit 
podmínkové věty. 

Po poslechu pohádky studenti tvoří podmínkové věty na 
téma. Co by se bylo stalo (nebo nestalo), kdyby nebyla 
Bertha tak hodná.  

 Text: The tale of horribly 
good Berta 

 Mp3 – The tale of horribly 
good Bertha 

15´ 

Special Delivery  Cílem je sledovat video a 
vytvořit podmínkové věty. 

Nejprve můžeme  sledovat video ve dvojicích metodou Back 
to the screen. 
Po opětovném sledování celého video všemi studenty, tito 
tvoří věty na téma: Co by se bylo stalo, kdyby Ralf poslechl 
svoji manželku a odklidil sníh před domem. 

 Video: Special Delivery 

 Handout – slovní zásoba 
a podněty 

10´ Shrnutí a závěr  Diskuze, hodnocení předvedených aktivit  

Poznámky: 
Aktivity byly zvoleny tak, aby se jich účastníci kurzu mohli sami zúčastnit. Účastníkům kurzu budou poskytnuty veškeré použité materiály (pracovní listy, handouty a prezentace).  
 
Lektor: RNDr. Anna Neumanová 

 


