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Název aktivity: Jobs

Procvičovaná látka: Speaking about jobs

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 13 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 20minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.To warm up the teacher asks what jobs the pupils can say in English.
The pupils should know: a pilot, a teacher, a doctor, a dentist, a shop assistant, a police 
officer, a nurse, a secretary, a hairdresser, a fashion designer, a taxi driver.

2.One of the pupils gets a piece of paper with a job on it. Other pupils must ask questions to 
find out what is on the paper. The possible answers are YES or NO.
Examples of questions:
Do you wear uniform?
Do you work at night?
Do you start work at…..?
Do you work with people?
Do you help people at work?
Do you work with children?
Do you travel a lot?
Do you work at the office?
Do you work Saturdays or Sundays?
Do you work outdoors/indoors?
If the pupils need help with the questions, the teacher writes only the underlined word on the 
board and the pupils should make the question by themselves.

3. The pupils listen carefully to the teacher´s questions, it is better to have these questions 
prepared on the board:
Who looks after ill people?
Who cuts peoples´hair?
Who flies the plane?
Who serves customers?
Who looks after peoples´teeth?
Who keeps order?
Who types letters and answers the phone?

4. The pupils are asked to write 5 jobs and to describe in a few sentence what do people do 
when they have such a job.




