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What day is it today ? 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k  ''What day is it today ? '' 

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: 

at h-m-,b-rt-d-y, c-ll-r, H-p-y b--t-d-y, ph-t-, r-c-rd, 
sh--, s--g, t-d-y, th--k y-u, cl---m-t-, g-rd-n. 
  
 
 

Cvičení 1 

P2 - 567 
Friends and family 

What day is it today? cvičení 
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Vyhodnocení: 

at home,birthday, caller, Happy birthday, photo, record, 
shop, song, today, thank you, classmate, garden. 
  
 
 

Cvičení 1 
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Friends and family 

What day is it today? cvičení 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

for your Who song is ? 

is birthday his When ? 

home at you Are ?  

old How she is ?  

too there  Erica Is ? 

you are Where?.  

P2 - 567 
Friends and family 

What day is it today? cvičení 

Tuesday is twelve on She. 

brother song her The from is.  

it day What is today ?   
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Vyhodnocení: 

Cvičení 2 

Who is your song for ? 

When is his birthday ? 

Are you at home ?  

How old is she ?  

Is Erica there ,too ? 

Where are you ?  
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Friends and family 

What day is it today? cvičení 

She is twelve on Tuesday. 

The song is from her brother. 

 What day is it today ?   
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Přelož : 

Cvičení 3 

Pro koho je ta písnička ? 

Kde jsi /jste ? 

Kdy má narozeniny (on)?.  

V úterý jí bude 12 ?  

Kolik jí je let ?  

Jsi doma ? 

Je Erice také 12 ? 

Ta písnička je od jejího bratra. 

Co je dnes za den ?  

P2 - 567 
Friends and family 

What day is it today ? cvičení 
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Vyhodnocení : 

Cvičení 3 

Pro koho je ta písnička ?         Who is your song for ?          

Kde jsi /jste ?                         Where are you ? 

Kdy má narozeniny (on)?. When is his birthday ? 

V úterý jí bude 12 ?             She is twelve on Tuesday .  

Kolik jí je let ?                         How old is she ? 

Jsi doma ?                                Are you at home ? 

Je Erice také 12 ?                    Is Erica twelve,too ? 

Ta písnička je od jejího bratra.The song is from her brother. 

Co je dnes za den ?              What day is it today ? 
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Friends and family 

What day is it today ? cvičení 


