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Anotace: Tento pracovní list se zaměřuje na opakování slovní zásoby na téma moje 
město. 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 moje město

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:

budova………………………
ulice…………………………..
kino………………………
divadlo………………….
nemocnice………………..
banka…………………………….
pošta………………………………
knihovna………………………………
policie……………………………..
nádraží…………………………….
autobusová zastávka……………………………..
obchod……………………………..
řeka……………………………..
most………………………………

Cvičení 2

Některá slovíčka ze cvičení 1 doplňte do cvičení 2

I live in a small town in the Czech Republic. There are many ………… in our town. There is 
also a ……………. where you can see good films or you can go to the …………. . You can 
borrow books in the …………. . If you are ill you go to the ………….. . You can also take 
the train at the …………………….. . If you go by bus, you go to the …………… . There is 
also the ……….. Sporka with one …………. over it.



ŘEŠENÍ:

Cvičení 1

Building
Street 
Cinema
Theatre
Hospital
Bank
Post office
Library
Police station
Railway station
Bus stop
Shop
River
Bridge

Cvičení 2

I live in a small town in the Czech Republic. There are many shops in our town. There is also 
a cinema where you can see good films or you can go to the theatre.You can borrow books in 
the library. If you are ill you go to the hospital. You can also take the train at the railway 
station. If you go by bus, you go to the bus stop. There is also the river Sporka with one 
bridge over it.




