
Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267 Název: Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Název materiálu: Opakování slovní zásoby na téma škola

Šablona: II/2-Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

Sada: Opakovací cvičení z anglického jazyka pro 3.-9. třídy

Číslo výukového materiálu: 171

Autor: Martina Brychová

Ověření ve výuce: Anglický jazyk

Třída: 6.B

Datum ověření: 7/9/2012

Anotace: Tento pracovní list se zaměřuje na opakování slovní zásoby na téma škola. 
Žáci si nejprve připomenou danou slovní zásobu v prvním cvičení. To je 
možné zopakovat společně s vyučujícím nebo žáci samostatně. Ve druhém 
cvičení, žáci doplní slovíčka z prvního cvičení do textu. Ve třídě slabších 
žáků je užitečné cvičení ještě přeložit a ověřit porozumění textu. Protože 
lze tento text použít při různých konverzačních soutěžích, lze ho zadat 
také jako domácí úkol nazpaměť.
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Název aktivity: Opakování slovní zásoby na téma škola

Procvičovaná látka: Opakování slovní zásoby

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 11-12 years old

Cíl aktivity: Opakování .

Forma práce: Doplňovací cvičení

Časová dotace: 10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová



Cvičení 1

Doplňte slovíčka:

Přestávka………………………
Třída…………………………..
Třída 6.B………………………
Rozvrh hodin………………….
Školní předměty………………..
MA…………………………….
ČJ………………………………
AJ………………………………
TV……………………………..
HV…………………………….
PŘ……………………………..
ZE……………………………..
DĚ……………………………..
IT………………………………

Cvičení 2

Některá slovíčka ze cvičení 1 doplňte do cvičení 2

We start school at 8 am. Our ………………is big, there are 10 desks and 20 chairs. I go 
to…………. My favourite……………….is………………. I don´t like………………
Our…………………is good, we usually have 6 lessons a day. On Monday we 
have……………………………………………………………………………………



ŘEŠENÍ:

Cvičení 1

Break
Classroom
Class 6.B
Timetable
School subjects
Maths
Czech
English
PE
Music
Biology
Geography
History
IT

Cvičení 2

We start school at 8 am. Our classroom is big, there are 10 desks and 20 chairs. I go to class 
6.B. My favourite school subject is (doplní svůj oblíbený předmět)I don´t like (doplní svůj 
neoblíbený předmět)
Our timetable is good, we usually have 6 lessons a day. On Monday we have (doplní podle 
svého rozvrhu).




