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MY DAY 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: slovní zásoba k  '' My day '' 

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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have a shower - dát si sprchu 

http://simplyzesty.com/wp-

content/uploads//2010/07/Math6.jpg 
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have breakfast - mít snídani  

slovní 
zásoba 

read - číst 

put on - obléci si 

go to sleep - jít spát 

get up - vstávat 

  

listen to the radio -poslouchat rádio  

before - před 

breakfast - snídaně 

kitchen - kuchyň 

typical - typický  brush your teeth - čistit si zuby 

finish - skončit 

expresion - výraz 

také the bus- jet autobusem 

jacket - bunda,sako 

start - začít 

watch TV - dívat se na televizi 
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