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Pracovní list 

Název aktivity: My classroom

Procvičovaná látka: slovíčka z okruhu moje třída, číslice 1 – 10, barvy

Vazba na jiný předmět: výtvarná výchova, anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje třída, zopakování barev a číslic do 10

Forma práce: společné opakování slovíček, vypracování pracovního listu dle diktátu učitele

Časová dotace: 10 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, školní potřeby, další věci a hračky, které do školy 
nepatří, pytel

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 23. 4. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček z okruhu moje třída – losem se vyberou 3 žáci, kteří nám 
vyjmenují školní pomůcky, které mají v tašce.

2. Učitel přinese pytel, ve kterém jsou školní potřeby, hračky a jiné věci. Děti se 
postupně střídají, vytáhnou z pytle vždy 1 věc, anglicky ji pojmenují (učitel pomůže, 
pokud děti ještě slovíčko neznají) a ostatní spolužáci vysloví anglicky ano nebo ne -
zda daná věc do školy patří, nebo ne

3. Učitel rozdá pracovní listy, děti pojmenují věci, které na listu jsou a zároveň určí 
barvu, kterou všichni věc vybarví

4. Učitel zopakuje anglicky všechny věci, pokud patří do tašky, děti je spojí čarou 
s taškou

5. Společná kontrola






