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Anotace: Tento pracovní list je možné použít jako doplněk k učivu probíranému v MODULU 6 

učebnice SPARK 2. V části Everyday english jsou žáci seznámeni s tím, jak požádat 

nebo podat informaci. Tento pracovní list slouží k procvičení těchto frází. Ve cvičení 

1 si žáci tyto fráze připomenou překladem z Čj do Aj. Ve cvičení dvě dostanou ve 

dvojici popsanou situaci a žáci připraví rozhovor. 
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Pracovní list 69 

 

Název aktivity: Asking and giving information 

 

Procvičovaná látka: procvičování gramatiky 

 

Vazba na jiný předmět:  

 

Cílová skupina:  Beginners, 13-14 years old  

 

Cíl aktivity: Opakování  

 

Forma práce: Opakovací cvičení 

 

Časová dotace:  30minutes  

 

Pomůcky:     

 

Pracovní list připravil:  Martina Brychová 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Translate 

Co pro vás mohu udělat? 

Jak vám mohu pomoci? 

Přejete si, prosím? 

Co přesně potřebujete vědět? 

Chtěl bych informaci, prosím. 

Kolik stojí vstup? 

Kde přesně je autobusová zastávka? 

Mohl byste mi říct otvírací dobu? 

Velmi děkuji za pomoc. 

Není zač. 

 

2. Make dialogues for these situations and role-play them in front of the class: 

 

1. One of you works at the information centre. The other  needs an information how to get to 

Madame Tussaud´s museum and what is the price and the opening times there. 

 

 

2. You are two people passing in the street and one of you needs to ask where he/she can find the 

information centre. 

 

 

3. You are taking the bus to the centre of London. You need to buy the ticket and to know when to 

get off the bus if you want to see London Eye. Ask the person standing next to you. 

 

 

 

 

 



Řešení 

1.Translate 

Co pro vás mohu udělat? What can I do for you? 

Jak vám mohu pomoci?  How can I help you? 

Přejete si, prosím?  Yes, please? 

Co přesně potřebujete vědět? What exactly would you like to know? 

Chtěl bych informaci, prosím. I would like an information, please. 

Kolik stojí vstup?  How much does it cost to get in? 

Kde přesně je autobusová zastávka? Where is the bus stop exactly? 

Mohl byste mi říct otvírací dobu? Could you tell me the opening times? 

Velmi děkuji za pomoc.   Thank you very much for your help. 

Není zač.    Don´t mention it. /Not at all. 

 

2. Make dialogues for these situations and perform them in front of the class: 

(students´own answers, the teacher insists on using the phrases from ex.1) 

 

1. One of you works at the information centre. The other needs an information how to get to 

Madame Tussaud´s museum and what is the price and the opening times there. 

 

 

2. You are two people passing in the street and one of you needs to ask where he/she can find the 

information centre. 

 

 

3. You are taking the bus to the centre of London. You need to buy the ticket and to know when to 

get off the bus if you want to see London Eye. Ask the person standing next to you. 

 

 

 


