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Anotace: Za předpokladu, že žáci už znají slovní zásobu týkající se zvířat a částí těla 
a že už umí používat přítomný čas prostý, tento pracovní list má za úkol 
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Pracovní list 2

Název aktivity: Animals 2

Procvičovaná látka: Vocabulary-animals. Use of simple sentences with the verbs to 
have and to be.

Vazba na jiný předmět: Biology

Cílová skupina: Pre-intermediate 12-13 years old

Cíl aktivity: Speaking about animals, describing them.

Forma práce: Presentations

Časová dotace: 45 minutes

Pomůcky: Animal pictures

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál včetně obrázků byl vytvořen v programu Word 2003.



1.Pupils do not get cards with animals, they only get the name of the animal and they need to 
remember it. The teacher shows the animal picture and the whole class repeats the 
animals´names. There are following animals: a zebra, an elephant,a rhinno, a lion, a tiger, a 
snake, a giraffe, a hippo, a spider, a dog, a cat, a hamster, a rabbit, a parrot, a pig, a cow, a 
goat, a goose, a white bear, a camel, a penguin, a donkey, a budgerigar, a kangaroo, a hen.

2. Making groups
The pupils make two groups. One group is called DOMESTIC animals and the other EXOTIC 
animals. While making the groups, pupils speak only English and use sentence they already 
know, i.e. I am a zebra, I am exotic,etc.

3.Description of animals
The pupils stand in two rows. One row is domestic and the second exotic animals. There are 
sentences on the board which everybody will use.
One of the pupils or the teacher says sentence and the pupil makes a step ahead if the sentence 
is true for his/her animal.
Sentences: I can run fast. 

I can jump very well. 
I do not/eat meat.
I am very dangerous. 
I eat only plants. 
I have got hooves/paws. 
I can smell very well. 
I live in a jungle. 
I am herbivorous.
I am carnivorous. 
I have got wings. 
I have got horns. 
I live in Africa.
I am dangerous to people.

4. Description of animals
Every pupil gets the new animal secretly. Then he/she describes animal and others must guess 
what animal he/she has got.
Example:This animal is big. It has got big ears. It cannot run very fast. It eats plants and 
leaves from the trees. It has got a short tail. It lives in Africa or India. You can see it at 
the ZOO.

5. Writing
Every pupil tries to write down as many animals as he can. He/she writes them into two 
groups. One domestic animals and the other exotic. As a homework, pupils describe two 
animals using the sentences they have just learned from the board.



             

                  




