
Základní škola Nový Bor,  

náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

VY_32_INOVACE_574 

Šablona:  III/2 – Inovace ve výuce prostřednictvím ICT 

Číslo výukového materiálu: 574 

Sada: 2.sada 

Autor: Mgr. Jitka Bromová 

 

  

 

Název materiálu: Have you got a pet ?   

Datum ověření: 27.3.2012 Třída: 4.A,B 

Ověření ve výuce: Anglický jazyk 



Have you got a pet? 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: slovní zásoba k  ''Have you got a pet ?'' 

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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