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Anotace: pracovní list určený k upevnění slovní zásoby  
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Clothes – vocabulary                                         name :                       

a) Can you translate these words ? 

trousers, shorts, socks, sweater, dress, jacket, cap, hat, sweatshirt, skirt, bra, vest 

b) Find in a dictionary : 

coat  -                                                                        underwear -  
scarf –                                                                       anorak - 
belt  -                                                                         flip – flops- 
gloves -                                                                     pyjamas -  
slippers -                                                                   fashion - 

c) What´s your favourite clothes? 

I like ..… best.                              ______________________________________________________ 
I like …. very much.                     ______________________________________________________ 
I like …. better than ...                ______________________________________________________ 
 

d) Size 
 
 

S        M L        XL                     
           S_ _ _ _            M _ _ _ _ _          L _ _ _ _ E _ _ _ _   
                                                                                                    L _ _ _ _ 
 
 

            My size is ……………………………………… 
 

e) this – these + noun 
( write into the right column )  
 
jeans, jumper, socks, dress, shorts, cap, gloves, tights, T- shirt, vest, scarf, trousers 
 

this How much… ? these How much… ? 

    

    

    

    

    

 
 

f) Answer the questions: 
 
1) Are you interested in fashion?  __________________________________________________ 
2) What do you never wear?         ___________________________________________________ 
3) Do you like shopping clothes ?   __________________________________________________ 
4) What are you wearing today?  ___________________________________________________ 

                                                       _____________________________________ 
5) What is your favourite colour?  _____________________________________ 

 
 

 

 



Cílová skupina: žáci 13-14 

Cíl aktivity: práce se slovní zásobou, opakování this- these, otázka How much…? 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  20 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky 
 

Průběh aktivity, instrukce : 

1) Opakování známých slovíček – ústní překlad z Aj do Čj 
2) Práce se slovníkem – vyhledání uvedených slov 
3) Procvičení slovních spojení s přídavným jménem good ( 2. a 3. st.) 
4) Opakování this – these a spojení se slovesem, otázky How much is…? How much are…? 

- doplní do správného sloupečku tabulky uvedené slovo a použijí v otázce How much? 
5) Napíší odpovědi na otázky – závěrečná společná kontrola 
 
 
 
 
Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázků z nabídky Klipart programu Word 2010. 

                                                                                                                                          


