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Název aktivity: School subjects

Procvičovaná látka: Practicing new vocabulary

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 10 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.To warm up, six pupils stand in front of the class and take turns in saying:

My favourite school subject is……………..

2. When they all finish their sentence,one of the other pupils in the class tries to remember all 
six sentence by saying:

Martin´s favourite subject is…………..
Jane´s favourite subject is……………..

Each pupil who gets it right gets the point.
The exercise is repeated until the whole class take turns in front of the class and all other 
pupils get oportunity to repeat sentences and get point.

3.The exercise is repeated but this time with sentences:

……………..isn´t my favourite subject.

Also other pupils change thein sentence into:

……………..isn´t Martin´s favourite subject.
……………..isn´t Jane´s favourite subject.

4. All the pupils sitting at their desks try to write down as many sentence as they can 
remember. The one with the most sentence is the winner. If the task is too difficult for some 
pupils, i tis possible to write one sentence as an example on the board.




