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People - Saturday morning 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   5. ročník 

Tematický okruh: slovní zásoba k  ''Saturday……… '' 

Anotace:  1. seznámení se slovní zásobou k tématu,správná výslovnost 

   2. žáci čtou pouze anglická slova, procvičují správnou výslovnost 

                                   a překládají do českého jazyka 

   3.žáci překládají slovíčka zČJ do AJ, ústně - jednotlivě nebo celá třída, 

                                   popřípadě písemně  

     

 ZDROJ:   

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Učebnice. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. ISBN 

978-0-19-476414-8.  

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Pracovní sešit. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. 

ISBN 978-0-19-476358-5.   
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slovní 
zásoba 

Here you are. - Tu máš/tu mát. 

 Well,… - Nu,…. 

morning - ráno 

How much is..?  - Kolik stojí ? 

  

wait for - čekat na ballon - balonek 

department store - obchodní dům 

drive - řídit 

get on - nastoupit 

round - okolo put - položit 

describe - popsat sit - sedět 

Can I help you? - Mohu ti/vám pomoci? 
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