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Pracovní list 32

Název aktivity: Opakování gramatiky-přítomný čas prostý záporný

Procvičovaná látka: Opakování gramatického jevu

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 10-11 years old

Cíl aktivity: Opakování .

Forma práce: Fill-in exercise

Časová dotace: 10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová



Cvičení 1

Make verbs negative and fill-in the third person singular negative:

I go- ………………….. he/she……………….
I start- ………………….. he/she……………….
We work-………………. he/she……………….
They like-………………. he/she……………….
I have- …………………. he/she……………….
We get up-……………… he/she……………….
I do- ………………….. he/she……………….
We watch-……………….. he/she……………….
They finish-……………… he/she……………….
I live-……………………. he/she……………….
We dance-…………………. he/she……………….

Cvičení 2

Choose the right negative verb from exercise 1 and fill it in:

My mum………………at 6 pm. She……………..breakfast and ……………to work by car.
I…………………at 7pm. I…………………breakfast and……………..to school by bus.
We………………school at 10 am. My mum………………to work at 11 am 
and……………… at 4.30 am. I……………………school at 1.30 am. In the evening 
I………………my homework and then we…………………TV. I……………..to bed at 
midnight and my mum………………..to bed at 1 am.



Řešení

Cvičení 1

I go- he/she……goes………….
I start- he/she……starts……….
We work- he/she……works………….
They like- he/she……likes………….
I have- he/she……has………….
We get up- he/she……gets up………….
I do- he/she……does………….
We watch- he/she……watches………….
They finish- he/she……finishes………….
I live- he/she……lives………….
We dance- he/she……dances………….

Cvičení 2

My mum gets up at 6 am. She has breakfast and goes to work by car.
I get up at 7 am. I have breakfast and go to school by bus.
We start school at 8 am. My mum starts to work at 7 am and finishes  at 4.30 pm. I finish 
school at 1.30 pm. In the evening I do my homework and then we watch TV.I go to bed at 
8.30 pm and my mum goes to bed at 11 pm.




