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Anotace: Tento list je zaměřen na opakování slovíček z okruhu Moje třída, 
opakování slovíček veselý a smutný. 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, opak slovíček veselý a smutný

Vazba na jiný předmět: anglický jazyk

Cílová skupina: žáci 6 – 7 let

Cíl aktivity: cílem je opakování slovíček z okruhu moje třída a slovíček veselý a smutný

Forma práce: opakování slovíček vypracováním pracovního listu     

Časová dotace: 5 min.

Pomůcky: 1 pracovní list, barevné pastelky, 1 prázdný list pro každého žáka

Pracovní list připravil: Jana Dietiová

Datum realizace: 5. 6. 2012

Průběh aktivity, instrukce:

1. Zopakování slovíček z okruhu moje třída formou hry Kuba řekl
2. Zopakování slovíček veselý a smutný – děti si nakreslí na čistý list papíru 2 

smajlíky, jednoho veselého a 2. smutného, papír rozpůlí. Učitel dává dětem 
otázky, na které musí odpovědět slovy smutný nebo veselý, zároveň zvedají své 
obrázky

3. Učitel rozdá pracovní listy, vysvětlí dětem, jak pracovat
4. Na pracovním listu je připraven školní batoh, učitel vymyslí povídání o žáčkovi, 

který ještě nechodí do školy a ptá se maminky, co má dát do batohu. Jestli je tam 
správná věc, maminka ho pochválí a my nakreslíme do kolečka veselého smajlíka 
a naopak.

5. Kontrola proběhne tak, že žáci si navzájem ukazují své práce, které pak učitel 
vystaví






