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Working with the text                                            name:

Sam´s potato cakes

1) write :

2) verbs : 

peel slice put boil pour  away mash
mix take out make cover fry roll

3) Instructions  ( number the order) and fill in the missing words :

                                                                                                           
        

                                                                      

                                                                                                         
                                                                                                                

4) How to prepare tea :

useful words:

                              
              a kettle                        a tea bag

ingredients others

Take the cakes out of the 
………………… and put 
them on a …………... 
Cover the cakes with the 
grated …………….

Take the mixture out of……….. and
……. it. Make 12 potato cakes.

Pour ………. the water and 
…… the ………… in the
saucepan.

……. the potatoes 
and s………them.

Put the mashed potatoes , 
the …….. and the …….. or 
………………into a bowl. 
Mix them with a ……….

Put the potatoes in a ………… 
with …………and a bit of 
………… . Boil the potatoes 
for ……………….

Put the …….
into the oven

Put the …… in a frying 
pan. Fry the potato …….
until they are ……… on 
both sides.
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→

→

→

→

→



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity: práce s novým textem a slovní zásobou

Forma práce : frontální a samostatná práce

Časová dotace:  25 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, učebnice Project English 2 ( Tom Hutchinson, 2 nd edition),
                  text na str. 46, nahrávka textu, karty se slovy

Průběh aktivity, instrukce :

1. Příprava na práci s textem : umístit ve třídě 2 nápisy : ingredients  a others
každý žák dostane 1 kartu se slovem a umístí ji pod správný nápis, následuje nácvik čtení

2. Seznámení žáků se slovesy – odhad významu, učitel případně buď slovně opisem nebo gesty napoví,
opět nácvik čtení

3. První poslech textu – 1. část – ingredients
4. 2.část – instructions – nejprve doplní pořadí  jednotlivých kroků pracovního postupu
5. Opakovaný poslech 2. části – doplňují chybějící slova
6. Z učebnice přečtou jednotlivé  instrukce ve správném pořadí
7. Pokusí se napsat jednoduchý popis pro přípravu čaje – několik žáků přečte

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart.



INGREDIENTS

OTHERS

POTATOES
FLOUR
BUTTER

MARGARINE
CHEESE



SALT
OIL

WATER
SAUCEPAN
BOWL
FORK

FRYING		PAN
TRAY
OVEN



MIXTURE




