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WORKSHEET    1                                                                 

UNIT 5  : OUR HOUSE

vocabulary revision                name:

1/ listen and complete the text

Downstairs there´s ...................................., ..........................................., ....................................,
...........................................and .........................................  .There isn´t ................................... .
The ............................ is next to the ...................................... .The .................................... is
under my ............................... .
In this picture, I´m in my .................................... .My brother is in the ..................................... .
Our parents are in the ............................................ .My dog, Rex, is in the ........................... .
..................................  there are three .................................... and there´s ............................,too.
Outside there´s ....................................... and  ....................................... .

2/ complete the sentences – use there´s  or there are :

a).................................  five books on the bookshelf.
b).................................  a DVD player in our classroom.
c) ................................  a map on the wall.
d)................................. ten girls in the class.
e) ................................  a lamp on the table.
f) ................................  two pencils in my pencilcase.

3/Draw the picture, follow the instructions :

1/ the ball is under the table
2/ the pencil is between the lamp and the book
3/ the teddy bear is behind the bag
4/ the bed is opposite the wardrobe
5/ the car is in front of the house  
6/ the hat is on the head

1 2 3

4 5 6

     
                                                          evaluation : Excellent!             
                                                                              Well done!      
                                                                              Better luck next time!



Pracovní list 1

Cílová skupina:  žáci 11 – 12 let

Cíl aktivity : procvičení slovní zásoby, seznámení s novým textem v učebnici na základě 
                    poslechu
Forma práce : samostatná práce

Časová dotace:  30 min.

Pomůcky : kopie pracovního listu, nahrávka textu , CD přehrávač, učebnice Project English I third edition,       
      pastelky

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 - poslech textu bez použití učebnice (v učebnici na str. ), doplnění chybějících slov na 
základě opakovaného poslechu ( diktát)

2. po ukončení psaní následná samostatná kontrola podle textu v učebnici str.52
3. cvičení 2 - samostatná práce – doplňte do vět vazbu there is a ... / there are ....

společná kontrola po výměně se sousedem
4. tvoření vlastních příkladů – popis vybavení učebny
5. cvičení 3 – samostatná práce – nakreslete obrázek podle uvedených instrukcí

- kontrola porozumění předložkovým vazbám
6. společná kontrola
7. v závěrečné části žáci sami vyhodnotí, jak se jim práce dařila 

            (vést děti ke kritickému sebehodnocení)




