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Anotace: pracovní  list určený k sestavení jednoduchého rozhovoru na téma ,, U lékaře´´ 
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AT THE DOCTOR´S                                         name :                                                              

What´s the matter with you ? 

I don´t feel well. I feel sick. I´m not feeling well. 

I´ve got                 a headache, earache,toothache, stomach ache   
                               a temperature, a sore throat, a cough 
                               a cut finger, a broken arm, a bad pain in my … 
Where  
When        did it happen? 
How  
 
 
 
Dialogue – make up a dialogue and act. 
 
        What´s the matter with you? 
        Let´s have a look. 
        Stay in bed, drink a lot and take the vitamins every day 
        I´ve got a temperature and a headache. I also have a cold. 
        When did it start? 
        I want to take your  temperature. 
        Two days ago. 
        O.K. take off your shirt. 
        Open your mouth. 
        Well, you´ve got flu. 
        Come and see me in a week. 
 
Doctor :   ____________________________________________________________ 
Patient :  ____________________________________________________________ 
Doctor :  ____________________________________________________________  
                ____________________________________________________________ 
                ____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 

                            
 

 



 
 

Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  sestavení rozhovoru 

Forma práce : individuální, společná 

Časová dotace: 20 min. 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

Průběh aktivity, instrukce : 1. zopakování otázek, slovní zásoby a jednoduchých frází 

                                                 2. samostatné sestavení jednoduchého rozhovoru 

                                                 3. nácvik rozhovoru 

 

Při přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart. 

 


