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WORKSHEET 2 

UNIT 5 : OUR TOWN                      name :                               

1/  circle the word which is similar to the Czech word :

a station   a shop   a hospital    a church    a hotel  a bank  a cinema
a sports centre   a swimming pool  a cafe   a post office
a museum    a park    a supermarket  a square

2/ write the words in the alphabetical order :

3/ tranlate the words which you don´t know – use a dictionary:

4/  right pairs ( join the word with its meaning – use the same colour)
                             

a building where you can see pictures, sculptures and other interesting 
objects and things

                           

a place with buildings around it
                         

you can do the shopping there

a place with the grass, trees and flowers
                          

a way in a town or city

                          

a regular stopping place for buses and trains
                         

a large building where you can eat and spend the night
                            

a building in which you can watch a film
                                                                       

                                                                             evaluation :                    

a small restaurant where you can have a small snack                  

    park

   cafe

   shop

   street

  square

   cinema

    hotel

  station

     museum



Pracovní list 2

Cílová skupina: žáci 11- 12 let

Cíl aktivity: odhad významu neznámých slov, slova běžně používaná v jiném jazyce - slova
                    přejatá, praktický nácvik práce se slovníkem

Forma práce :  samostatná práce

Časová dotace:  20 – 25 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, anglicko – české slovníky ( pro každého žáka) , různé typy slovníků 
( po 1 ks), barevné tužky

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – přečti si uvedená slova a pokud ti je některé známé nebo víš jeho význam, pak jej 
zakroužkuj

2. cvičení 2 – slova z 1. cvičení napiš v abecedním pořadí  - kontrola na tabuli
3. cvičení 3 – s použitím slovníku vyhledej a zapiš význam slov, která neznáš ( viz cv.1.)
4. cvičení 4 – v úvodu vysvětlit význam výkladového slovníku a jeho odlišnost od překladového –

ukázky různých typů slovníků
spojte slovo s jeho významem – použij barevné tužky
společná kontrola - frontálně

      5.  zhodnocení vlastní práce s použitím symbolu

      






