
Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název materiálu: Classroom instructions

Šablona: II / 2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Číslo výukového materiálu: 109

Sada: Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro 8. ročník

Autor: Mgr. Marie Štroblová

Ověření ve výuce: anglický jazyk

Třída: 8. ročník

Datum ověření: 11. 9. 2012

Anotace: pracovní  materiál  určený pro opakování základních pokynů pro práci ve třídě
                    

VY_22_INOVACE_109



Act the story. Předveď příběh.
Answer the questions. Odpověz na otázky.
Check your answers. Zkontroluj si své odpovědi.
Choose the correct words. Vyberte správná slova.
Ask and answer. Ptejte se a odpovídejte.
Compare pictures. Porovnej obrázky.
Complete the sentences. Doplňte věty.
Complete the speech bubbles. Doplň bubliny.
Complete the text. Doplň text.
Connect the pictures and the words. Spoj obrázky a slova.
Cut pictures from magazines. Vystřihni obrázky z časopisů.
Copy and complete. Opiš a doplň.
Correct the sentences. Oprav věty.
Describe the pictures. Popiš obrázky.
Draw a map. Nakresli mapu.
Find the information. Najdi informace.
Find the missing words. Najdi chybějící slova.
Follow the instructions. Postupuj podle pokynů.
Interview a partner. Udělej rozhovor se spolužákem.
Label. Označ.
Listen again. Poslouchejte znovu.
Listen and check. Poslouchej a zkontroluj.
Listen and repeat. Poslouchej a opakuj.
Listen and say what is wrong. Poslouchej a řekni, co je špatně.
Listen and write the words you hear. Poslouchej a piš slova, která slyšíš.
Make true sentences. Vytvoř pravdivé věty.
Make a questionnaire. Vytvoř dotazník.
Match the words and the pictures. Přiřaď slova k obrázkům.
Number the sentences in the correct 
order.

Očísluj věty ve správném pořadí.

Point to ... Ukaž ...
Put the words in the correct column. Zařaď slova do správného sloupce.
Read the clues. Přečti si jednotlivé body.
Read the conversation. Přečti rozhovor.
Repeat. Opakuj.
Talk about the picture. Mluv o obrázku.
Tick. Zatrhni.
Translate the sentences. Přelož věty.
True or false? Správně nebo chybně?
Underline. Podtrhni.
Use the cues. Postupuj podle pokynů.
Use the words in boxes. Užij slova v rámečcích.
Write the words in full. Napiš slova v plném tvaru.
Write the text in the bubble. Napiš text do bubliny.
Write the instructions. Napiš pokyny.
Write about ... Napiš o ...
Write down... Zapiš ...



Cílová skupina:  žáci 13 - 14

Cíl aktivity:  zopakováni základních pokynů

Forma práce :  dvojice žáků

Časová dotace: 20 min.

Pomůcky: kopie textu pracovního listu ( instrukce v českém jazyce nechat vcelku, anglické překlady
                  rozstříhat na jednotlivé instrukce )

Průběh aktivity, instrukce :
1. rozdělení žáků do dvojic, každá dvojice dostane souhrn pokynů v českém jazyce a k tomu

nastříhané pokyny v angličtině, úkolem žáků je přiřadit anglické pokyny českému 
překladu ( zadán časový limit 10 min.)

2. po uplynutí časového limitu následuje vyhodnocení dvojice s největším počtem správné
přiřazených anglických překladů

               3.  společná kontrola 




