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Název aktivity: Opakování  slovní zásoby k učebnici SPARK 2 MODULE 2

Procvičovaná látka: Opakování slovní zásoby

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina:               Beginners, 13-14 years old

Cíl aktivity: Opakování .

Forma práce: Slovíčka z ČJ-AJ

Časová dotace:                10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil:               Martina Brychová



Translate these words into English:

Životopis

Císař

Královna

Vědec

Válečník

Král

Zatknout

Vězení

Mír

Zachránit

Nudný

Dobré chování

Zbabělý

Čestný

Nečestný

Důležitý

Líný

Kudrnaté vlasy

Vlnité vlasy

Vlasy na ježka

Štíhlý

Obézní

Středně vysoký

Ve středním věku

Dobře stavěný



2. Fill some of the words from exercise 1 into these sentences:

They …………………. him and put him into the………………………

Marie Curie was a very good…………………………….. and William Wallace a …………………………….

You aren´t rude, you have ………………………………………………….

My mum isn´t old, she is …………………………………………………

My brother isn´t tall, he is ……………………………………………….

He does a lot of sport, he is ………………………………. and ………………………………



Řešení:

Biography

Emperor

Queen

Scientists

Warrior

King

Arrest

Prison

Peace

Save

Boring

Good manners

Cowardly

Honest

Dishonest

Important

Lazy

Curly hair

Wavy hair

Spiky

Slim

Overweight

Of medium height

Middle-aged

Well-built



They arrested  him and put him into the prison.

Marie Curie was a very good scientist and William Wallace a warrior.

You aren´t rude, you have  good manners.

My mum isn´t old, she is middle- aged.

My brother isn´t tall, he is  of medium height.

He does a lot of sport, he is slim and well-built.




