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Introduction - In the classroom 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k ''Introduction - In the classroom'' 

Anotace:  1. doplňovací cvičení- slovíčka /ústně nebo písemně / 

   2. kontrola správného řešení 

   3.sestav fráze = seřaď slova do vět / frází /  

   4.kontrola, správné řešení 

                                5.přelož fráze z AJ do Čj /ústně nebo písemně / 

                                6.správné řešení, kontrola, vyhodnocení 

  

 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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Doplň chybějící písmena: 

Cvičení 1 

P1 - 546 
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a_ _le, b_g, b_a_d, w_man, windo_, wa_ch, bo_k,  
bo_, c_t, umbre_ _a, t_is, pic_u_e, cha_r, _esk,  
do_, pe_ci_, _en, ora_ _e, doo_, e_ _rcise b_ _k, g_rl, 
m_n, h_ _se   

cvičení 
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Vyhodnocení: 

apple, bag, board, woman, window, watch, book,  
boy, cat, umbrella, this, picture, chair, desk,  
dog, pencil, pen, orange, door, exercise book, girl, 
man, house   
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

INTRODUCTION 
P1 - 546 In the classroom 

your close book. 

don't here come. 

up please stand ! 

 a dog draw. 

down sit please ! listen don't ! 

window open the. 

your up pick bag. 

name your write. 

cvičení 
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Vyhodnocení: 

Cvičení 2 

Close your book. 

Don't come here. 

Stand up, please ! 

Draw a dog. 

Sit down, please ! Don't listen ! 

Open the window. 

Pick up your bag. 

Write your name. 
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Přelož: 

Cvičení 3 
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Otevři knihu.    ________________ 

Pojď sem.    ________________ 

Nakresli dům.   ________________   

Piš na tabuli.   ________________ 

Stand up.   ________________ 

Pick up your pencil.  ________________ 

Don't listen.   ________________ 

Sit down.   ________________ 

Look and read.   ________________ 

cvičení 
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Vyhodnocení: 

Cvičení 3 

Otevři knihu.   Open your book. 

Pojď sem.   Come here. 

Nakresli dům.  Draw a house.  

Piš na tabuli.  Draw on the board. 

Stand up.  Postav se. 

Pick up your pencil. Zvedni svou tužku. 

Don't listen.  Neposlouchej. 

Sit down.  Posadˇse. 

Look and read.  Dívej se a čti. 
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