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Anotace:  pracovní  list zaměřený na práci s textem z mluvnického hlediska 
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WORKING WITH THE TEXT                                                 name: 

1)  Past simple tense 

past tense infinitive past tense infinitive 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2) Translate : 

 

a) Are you all right? ______________________________________________________________________ 

b) It doesn´t matter.  _____________________________________________________________________ 

c) We must stop him.    ___________________________________________________________________ 

d) That´s a good idea.    ___________________________________________________________________ 

e) as fast as possible     ___________________________________________________________________     

f) There was a car in the street. ____________________________________________________________ 

g) ten minutes later   _____________________________________________________________________ 

 

3) Find 6 prepositional phrases :                                          

a)  _______________________________ 

b)  _______________________________                     

c) _______________________________ 

d)  _______________________________                              

e) _______________________________ 

f) _______________________________ 

 

4) Find out  questions : 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

5) Find out negative sentences : 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



Cílová skupina:  žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  práce s textem v učebnici, vyhledávání tvarů minulého času prostého, předložkových vazeb, překlad           

slovních spojení, záporné věty a otázky 

Forma práce :  samostatná 

Časová dotace: 25 min. 

Pomůcky:  kopie textu pracovního listu, učebnice PROJECT ENGLISH 2 ( Tom Hutchinson   2.vydání, str. 64-65 text   

                   Dr. Dread) 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. v  textu vyhledají slovesa v minulém čase a doplní jejich základní tvar 

2. přeloží slovní spojení z článku 

3. vyhledají 6 předložkových spojení 

4. vypíší z textu otázky  

5. vyhledají záporné věty  

– po ukončení samostatné práce následuje společná kontrola 

 

Při přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart. 


