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WORKSHEET 6

working with the text                         name :                               
English fairytales

1/  complete the story – number the texts and the pictures in the correct order :

your choice
correct version

2/ answer the questions ( use the text and the pictures) :

Who comes one day to the royal palace ?
_______________________________________________________
What does the king like ?
_______________________________________________________
Why are the people laughing ?
_______________________________________________________
What is ´´ the magic ´´ of the king´s clothes ?
_______________________________________________________
What clothes do the tailors show to the king?
_______________________________________________________

3/ use the text and complete the sentences :

It´s Saturday, and the __________________________________   .
Only clever people _____________________________________  .
I don´t want __________________________________________  .
Stupid people _________________________________________  .
It´s true I´m not _______________________________________   .

4/ translate these expressions :

Your Majesty
in a country far away  ...
once upon a time ...

5/  match the English title to the Czech :

Cinderella                                                                    O Červené karkulce    
Snow White                                                                 O Palečkovi
Jack and the Bean-stalk                                               Popelka
Three little pigs                                                            Šípková Růženka
The little Mermaid                                                      Tři prasátka                                                                                                 
Sleeping Beauty                                                          Ošklivé káčátko
The Little Thumb                                                        Sněhurka a sedm trpaslíků
The Little Red Riding Hood                                       Jack a fazolový stonek
The Princess and the Pea                                            Princezna na hrášku
The Ugly Duckling                                                     Malá mořská víla
                              

                                                      evaluation :                   



Cílová skupina:  žáci 11- 12

Cíl aktivity: porozumění jednoduchému neznámému textu, práce s textem,
                    vyhledávání informací

Forma práce : práce ve dvojicích

Časová dotace: 35 – 40 min

Pomůcky : kopie textu z učebnice pro každou dvojici ( jednotlivé části rozstříhány), kopie pracovního listu, 
učebnice Project English I-  third edition

Průběh aktivity, instrukce :

1. každá dvojice dostane sadu připravených částí textu – seřaďte texty tak, aby vznikl souvislý a 
navazující text pohádky – pořadí zapište do tabulky ( your choice)

2. každá dvojice napíše na tabuli své řešení ( každý text má přiřazeno písmeno)
3. porovnání řešení  textem – společně – zápis správné verze do tabulky ( right version)
4. seřaďte si úryvky do správného pořadí
5. využijte text a obrázky a odpovězte na otázky 
6. společná kontrola, porovnání řešení
7. pracuj s textem  vyhledej zakončení uvedených vět
                                        – samostatná práce

                            -  porovnej s kamarádem, se kterým spolupracuješ
      8.   rozumíš uvedeným výrazům a dokážeš je přeložit ? ( cv. 4)
      9.  motivační rozhovor o významu pohádek 
           nejčastější náměty, úvodní a zakončovací fráze a ustálená spojení ( byl jednou jeden ...,
           za devatero horami..., a žili šťastně až do smrti... 
           Once upon a time ...,  In the land far away ..., they lived happily ever after ...
     10. samostatná práce – spojte anglický název pohádky s českým
     11. frontální kontrola
     12. vlastní hodnocení formou symbolů




