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třídách, které nemají rozšířenou výuku cizích jazyků, je lépe novou 
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Pracovní list 20

Název aktivity: Games DID DIDN´T

Procvičovaná látka: Practicing new grammar

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 13 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Games in two teams

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.Pupils are divided into two groups, boys and girls, or mixed groups of stronger and weaker 
pupils.

2.While the pupils revise the previous lessons in their schoolwork books and discuss in teams 
the topic, the teacher writes down on the board the names of the members of both teams.

3.The pupils close their schoolwork books and the game starts.

4.The first team has got 15 seconds to ask a question in the past tense. If the question is right 
the teacher gives one point to the pupil who asked the question and the whole team has got 
one point.
The teacher picks up one pupil from the second team to answer the question. If the answer is 
right, the pupil and his team gets the point too.

The turns go on until the pupils are able to ask.
The teacher then declares the winning team, but also the best pupil with the most points.

The same is repeated with the negative sentence in the past tense. There are no answers, only 
points for the right sentence.




