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Anotace: Tento list je zaměřen na procvičování a opakování slovíček z okruhu moje 
třída, vytvoření jednoduché věty. Žáci v 1. třídě se neučí v anglickém 
jazyce číst ani psát, proto jsou pro výuku i procvičování zvoleny jiné 
aktivity 
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Pracovní list 

Název aktivity: My classroom

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu škola, třída

Vazba na jiný předmět: prvouka, výtvarná výchova

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je procvičení slovíček z tématu škola, třída, na základě vzoru vytvořit 
jednoduchou větu ze známých slovíček, vypracování pracovního listu dle diktátu učitele 
v anglickém jazyce

Forma práce: plnění zadaného úkolu dle pokynů v anglickém jazyce v pracovním listě

Časová dotace: 10 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, školní batoh s pomůckami

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 3. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování naučených slovíček z okruhu škola, třída formou hry, kdy učitel ukáže 
několik známých předmětů žákům, pak je schová pod šátek a děti hádají, co tam bylo

2. Zopakování slovíček formou hry, kdy 1 žák se schová za tabulí s 1 předmětem, 
pomalu jej vysunuje nad tabuli a děti hádají, co má v ruce – opakujeme několikrát

3. Učitel vyzve 1 žáka, který má v batohu školní potřeby, aby je po 1 vytahoval a 
opakoval po učiteli větu – v mém batohu je… několikrát 

4. Stejnou aktivitu si vyzkusí děti střídavě ve dvojicích
5. Obdobně mohou děti hádat, co drží spolužák v ruce, která je schovaná v batohu
6. Práce v pracovním listu – učitel rozdá pracovní listy, s dětmi si zahraje hru, co do 

batohu patří a co ne
7. Dle diktátu učitele děti kreslí do batohu, jakou školní pomůcku učitel jmenuje, 

v jakém počtu i v jaké barvě. Pokud učitel vysloví věc, která do školní tašky nepatří, 
žáci ji nesmí zakreslit.

8. Společná kontrola






