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

 

Sada: Opakovací cvičení z anglického jazyka pro 8.-9.třídy 

 

Číslo výukového materiálu: 195 
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Ověření ve výuce: Anglický jazyk 

  

Třída:  8.B 

 

Datum ověření: 23.1.2013  

Anotace: Žáci osmého ročníku se v modulu 5 učebnice Spark 2  v kapitole Writing učí, jak napsat 

email, ve kterém popisují určitá pravidla. V předchozích částech jsou seznámeni 

s gramatikou sloves MUST, SHOULD, SHOULDN´T, HAVE TO a tuto gramatiku 

v tomto emailu uplatňují. V první části pracovního listu žáci jinými slovy vyjádří 

určité pravidlo. V druhé části pak překládají email z ČJ do AJ a za domácí úkol pak 

napíšou svůj vlastní email o určitých pravidlech. 
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Pracovní list 51 

 

Název aktivity:  Writing an email about the rules 

Procvičovaná látka: Grammar phrases 

 

Vazba na jiný předmět: Home economics 

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Gramatické cvičení 

 

Časová dotace:  25minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Rewrite these phrases using must/mustn´t, should/shouldn´t, can 

 

SILENCE                …………………………………………………………………………………………………………………………… 

NO EXIT                …………………………………………………………………………………………………………………………… 

FOOD SERVED FROM 9 TO 10       …………………………………………………………………………………………………. 

NO SMOKING      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LIGHTS OUT BY 12PM        …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Translate this email about the rules at the summer school in London 

 

Milý Honzo, 

 Jsem v letní škole angličtiny v Londýně. Jsem v jedné velmi milé rodině. Každý den chodím do školy 

od 9 ráno do 3 odpoledne. Ve škole musíme sedět na svých místech, musíme mluvit pouze anglicky. 

Jíst můžeme pouze o přestávkách, ale pít můžeme pořád. 

Odpoledne trávím s hostitelskou rodinou. Jezdíme na výlety, sportujeme. Musím také pomáhat 

s domácími pracemi. Musím prostírat stůl, uklízet svůj pokoj a občas umýt nádobí. 

Měl bych se učit. Neměl bych být líný a marnit čas.  

Londýn je krásné město, moc se mi tu líbí. Příští rok musíš jet také. 

Měj se krásně 

Petr 

 

 

3. As a homework write your own email about the rules at the summer camp you have been 

to. 

 

 

 

 



4. Rewrite these phrases using must/mustn´t, should/shouldn´t, can 

 

SILENCE                ……………You mustn´t speak………………………………………………… 

NO EXIT                ……………You shouldn´t use this door to escape.……………… 

FOOD SERVED FROM 9 TO 10       ……You can have breakfast between 9 and 10………………. 

NO SMOKING      …………………You mustn´t speak………………………… 

LIGHTS OUT BY 12PM        ………You must go to bed before midnight………………… 

 

 

5. Translate this email about the rules at the summer school in London 

 

 

Dear John, 

I am at the summer school in London. I am in a very nice family. Every day I go to school from 9 am to 

3 pm .At school we must sit at our places, we must speak only English. We can eat only  during breaks 

but we can drink any time. 

I spend afternoons with the host family. We go on trips, we do a sport. I have to help with the 

housework. I have to set the table, clean my room and sometimes wash up. 

I should learn. I shouldn´t be lazy and waste my time. 

London is a beautiful city, I like it here very much. You have to come next year too. 

Love 

Peter 

 

 

6. As a homework write your own email about the rules at the summer camp you have been 

to. 

 


