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Ověření ve výuce: Anglický jazyk 



How do you spell that? 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k  ''How do you spell that ?'' 

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: 

b_x, ch_ld. gl_s_, ma_, o_ra_g_, p_op_e. p_rs_n, 
t_ _th_ru_h, w_t_h, w_ma_, g_a_s_s, ch-ld_en, 
d_ _bl_, t__thbr_sh_s, w_ _en. 
 
 

Cvičení 1 
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Vyhodnocení: 

box, child. glass, man, orange, people. person, 
toothbrush, watch, woman, glasses, children, 
double, toothbrushes, women. 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 3 

you do say How? 

one desk is There. 

mean "board" does What? 

a board is This. 

"apple" What mean does? two are chairs There 

book spell you How do? 

pens There three are. 

spell How you do? bag one is There. 
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Vyhodnocení: 

Cvičení 4 

How do you say…in English? 

There is one desk. 

What does "board"mean? 

This is a board. 

What does "apple" mean? There are two chairs. 

How do you spell book? 

There are three pens. 

How do you spell…? There is one bag. 
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Přelož: 

Cvičení 5 

Jak se řekne anglicky….?   

Jak hláskuješ…?.   

Je tam jedna lavice.  

Toto je tabule.   

Jsou tam dvě židle.  

Co znamená "tabule"?  

Jak hláskuješ  slovo kniha?   

Jsou tam tři pera.  

Co znamená slovo jablko?      

Je tam jedna taška.              
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Vyhodnocení: 

Cvičení 5 

Jak se řekne anglicky….?  How do you say…in English? 

Jak hláskuješ…?.       How do you spell…? 

Je tam jedna lavice.      There is one desk. 

Toto je tabule.       This is a board.   

Jsou tam dvě židle.       There are two chairs. 

Co znamená "tabule"?        What does "board" mean? 

Jak hláskuješ  slovo kniha?  How do you spell book? 

Jsou tam tři pera.         There are three pens. 

Co znamená slovo jablko?     What does "apple" mean? 

Je tam jedna taška.              There is one bag. 
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