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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu moje třída, práci dle 
diktátu učitele a práci ve dvojicích. 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 moje třída, barvy

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk, výtvarná výchova

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje třída, zopakování barev 

Forma práce: vypracování pracovního listu dle diktátu učitele, 1 žáka, práce ve dvojicích

Časová dotace: 5 min.

Pomůcky: pracovní listy, barevné pastelky, školní potřeby, 5x látkový sáček

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 4. 5. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček z okruhu moje třída – žáci se rozdělí do skupin přibližně po 5, 
každý si vezme 1 školní pomůcku, kterou umí anglicky pojmenovat, skupina si sedne 
do kruhu. Uprostřed kruhu je sáček, do kterého postupně děti vkládají své pomůcky a 
určí spolužáka, který bude podle hmatu hádat, co v sáčku je.

2. Učitel rozdá pracovní listy, s žáky společně i jednotlivě zopakujeme pomůcky dle 
obrázků

3. V 1. části diktuje učitel pomůcky a barvu, kterou je žáci mají vybarvit
4. Ve 2. části pracovního listu určí 1 žáka, který bude diktovat místo učitele
5. 3. část vyplní děti ve dvojicích
6. Společná kontrola 1. a 2. části






