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Culture 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k tematu  ''Culture'' 

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: 

 
 
 
 
 
ab--t, ch--t, com-ar-, d-n--r, h--f, l--ch, m-k-, p-ck-d l--ch, 
pr----y sch--l, p-p-l, s--dw-ch,sch--l s--t-m, s-c-nd-ry sch--l,  
s--th f--m, sp--ts m--ch, u--f-rm, y--r.  
 
, 
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Správné řešení: 
 
 
about, chart, compare, dinner, half, lunch, make, packed lunch, 
primary school, pupil, sandwich,school system, secondary school,  
sixth form, sports match, uniform, year.  
 
, 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

day from is school the 8.45 to 3.30. 

school got most uniform school a have.  

year 1 old are how pupils in ?  

school pupils many are years how Primary on ?  

 matches Saturday got sports they've on.  on lessons Saturday there no are .  
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 school lunch have most their pupils at.   

lunch got home a packed  
they've from .   
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Správné řešení: 

Cvičení 2 

The school day is from 8.45 to 3.30. 

Most school have got a school uniform.  

How old are pupils in year 1 ?  

How many years are pupils on Primary school ?  

 They've got sports matches on Saturday.  There are no lessons on Saturday.  
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 Most pupils have their lunch at school. 

They've got packed lunch 
from home.    
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Cvičení 3 

Škola je od 8.45 do 3.30. 

V sobotu není vyučování.                      

Na většině škol mají školní uniformu.  

Většina žáků obědvá ve škole.  

Kolik let jsou žáci na 1.stupni?  

Jak staří jsou žáci 1.ročníku? 

Sportovní utkání mívají v sobotu. 

Z domova mají oběd v balíčku.                             
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Přelož : 
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Správné řešení: Cvičení 3 

Škola je od 8.45 do 3.30.            The school day is from 8.45 to 3.30.             

V sobotu není vyučování.              There are no lessons on Saturday.        

Na většině škol mají školní uniformu.Most school have got a school uniform.  

Většina žáků obědvá ve škole.     Most pupils have their lunch at school. 

Kolik let jsou žáci na 1.stupni. How many years are pupils on Primary school? 

Jak staří jsou žáci 1.ročníku?      How old are pupils in year 1? 

Sportovní utkání mívají v sobotu. They've got sports matches on Saturday. 

Z domova mají oběd v balíčku.     They've got a packed lunch from home.                        
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