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Pracovní list 22

Název aktivity: There is/there are

Procvičovaná látka: Practicing new grammar

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 10 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Games, translation

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



1.The class is divided into two groups. Each member of the group takes his turn to say the 
sentence using there is/there are. They get the point for every right sentence.
The other team does the same.
The teams take turns until at least one of their member is able to say the sentence.
The team with the most points is the winning team.

2.The pupils translate these sentences into English.

V Novém Boru je kino.

V naší třídě je deset chlapců a jedenáct dívek.

V mém pokoji je počítač.

Na stěně je obrázek.

V Novém Boru není bazén.

V naší třídě nejsou obrázky.

V obývacím pokoji není počítač.

V mém pokojíčku nejsou květiny.




