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working with the text                                                  name:

1) find and write down the verbs in the past simple tense :

2) translate to Czech ( using dictionary is possible):

I´m very hungry  =
This is delicious =
Excuse me =
a bottle of wine =
that´s better =
It´s a pity =

3) Which things did the tramp put in the soup?

4) Answer the questions:
   

a) Who came one day to an old woman´s house?

b) What did he want?

c) What did they do ?

d) What was the ´´ magic“ of the stone?

e) What did they drink?



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity: opakování učiva o tvarech sloves v minulém čase prostém, vyhledávání
                    informací v textu, práce se slovníkem

Forma práce :  samostatná práce

Časová dotace:  25 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, učebnice Project English 2( Tom Hutchinson, 2. vydání,
                  str. 42- 43 text Stone soup ), slovníky

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – žáci samostatně vyhledávají v textu slovesa v minulém čase prostém, 
pokud se některé sloveso opakuje, pak jej zapíší pouze jednou
( řešení : came, said,was, fetched, put, ran, brouht, asked, went, tasted, made, smiled,
picked up, cut)

2. cvičení 2 -  překlad výrazů z textu 
( řešení : Mám velký hlad, To je výtečné, Promiňte, lahev vína, To je lepší, To je 
škoda

3. cvičení 3 – žáci vyhledávají suroviny, které byly potřeba k přípravě polévky
( řešení: water, salt, pepper, potatoes, carrots, beans, onion, ham, sausages, stone)

      4.   odpověz na otázky




