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English across the curriculum 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k  ''English across the curriculum'' 

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.           

                       



Snímek 1/6 

Doplň chybějící písmena: 

d-v-d-d b-, En-l-s-, e-ua-s, M---s, m-n-s, p--s, s--s, 
t-m-s, c-m-u-e-, f-vo-r-t-, m-b-l- p--n-, p-p g---p, 
s--g 
 
 

Cvičení 1 

P1 - 558 
INTRODUCTION 

English across the 

curriculum cvičení 



Snímek 2/6 

Vyhodnocení: 

divided by, English, equals, Maths, minus, plus, sums, 
times, computer, favourite, mobile phone, pop group, 
song 
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English across the 

curriculum cvičení 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

six Fourteen minus eight is   

two one What's plus? 

group your favourite What's? 

twelve four Three times is  

two Six divided to three is 

group My is favourite .. 

song What's favourite your ? 

nine six plus Three is 

song is favourite is My. 

P1 - 558 
INTRODUCTION 

English across the 

curriculum cvičení 
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Vyhodnocení: 

Cvičení 2 

Fourteen minus six is eight.   

What's two plus one? 

What's your favourite group? 

Three times four is twelve. 

Six divided to two is three. 

My favourite group is... 

What's your favourite song? 

Three plus six is nine. 

My favourite song is... 

P1 - 558 
INTRODUCTION 

English across the 

curriculum cvičení 
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Přelož: 

Cvičení 3 

9 - 6 = 3                                 ______________ 

Kolik je sedm plus tři?           _________________ 

4 +6 = 10                                _________________ 

3 * 4 = 12             _________________ 

15 : 3 = 5                        _________________ 

Jaká je tvá oblíbená skupina?  _________________ 

Moje oblíbená skupina je.        ._________________ 

Jaká je tvá oblíbená písnička? _________________ 

Moje oblíbená písnička je…     _________________ 

P1 - 558 
INTRODUCTION 
English across 

curriculum cvičení 
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Vyhodnocení: 

Cvičení 3 

9 - 6 = 3                                Nine minus six is three. 

Kolik je sedm plus tři?           What's seven plus three? 

4 +6 = 10                                Four plus three is ten. 

3 * 4 = 12            Three times four is twelve. 

15 : 3 = 5                        Fifteen diveded to three is five. 

Jaká je tvá oblíbená skupina? What's your favourite group? 

Moje oblíbená skupina je.        My favourite group is… 

Jaká je tvá oblíbená písnička?What's your favourite song? 

Moje oblíbená písnička je…      My favourite song is… 
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