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WORKSHEET  5                                               name :

PRESENT CONTINUOUS TENSE REVISION    

podmět 
subject

tvar slovesa „ to be“
form of the verb“ to be“

sloveso s koncovkou – ing
verb with – ing ending

  
1/ complete the sentences with the correct form of the verb „ to be“ and –ing ending

Mum  .......... cook........ dinner.
The cat ..............play ...... in the garden.
I .......... watch ......... Tv.
We ........ sit ......... at school.
Peter ............ do .......... his homework.
                                  

subject form of the verb“ to be“ not verb with - ing

2/ write the negative sentences :

They´re dancing.       ................................................................................................................
She´s getting dressed.  .............................................................................................................
I ´m having breakfast. ..............................................................................................................
We´re painting a picture. .........................................................................................................
John´s sleeping. .......................................................................................................................

form of the verb
“ to be“

subject verb with - ing

3/ translate the sentences :
Co děláš? .............................................................................................................................
Píše si Jana domácí úkol? ...................................................................................................
Prší? .....................................................................................................................................
Nakupují ? ..........................................................................................................................

4/ choose the right form :

Tom ................................... a postcard.
a) reads                        b) is writeing                         c) is writing
Jane and Lucy .......................................for the bus at the moment.
a) is waiting                 b) are waiting                        c) wait
We ...................................................... to music now.
a) are listen                  b) ´re listening                       c) ´re listen
I ....................................... Tv now.
a) ´m watch                  b) a ´m watching                   c) ´m watching

5/ write –ing forms into each column :

no changes omit -e double consonant

                                                                   

                                                         evaluation : Excellent!          
                                                                              Well done!      
                                                                             Better luck next time!



Pracovní list 5

Cílová skupina: žáci 11 - 12

Cíl aktivity: procvičení, upevnění a shrnutí učiva o přítomném průběhovém čase 

Forma práce : individuální

Časová dotace: 30 min.

Pomůcky : kopie pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce:

1. do rámečku doplňte, jaká věta vznikne z uvedeného schematu ( oznamovací , kladná)
cv. 1 - doplňte do vět správný tvar slovesa „ to be“ a k významovému slovesu přidejte
koncovku – ing  - samostatná práce

            společná kontrola – frontálně
2. do rámečku doplňte, jaká věta vznikne z uvedeného schematu ( oznamovací, záporná)

cv. 2- uvedené věty napište v záporném tvaru
společná kontrola – frontálně

3. do rámečku doplňte, jaká věta vznikne z uvedeného schematu  ( otázka)
4. cv. 3 - přeložte otázky do angličtiny
5. cv. 4 - vyber správný slovesný tvar a doplň jej do věty

výměna s kamarádem – kontrola
6. cv. 5 - pamatujete si na pravidla, podle kterých přidáváme k významovému slovesu příponu

- ing ? – uveďte 3 příklady do tabulky
      




