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Název materiálu: People - Culture  

Datum ověření: 25.3.2013 Třída: 5.A,B 

Ověření ve výuce: Anglický jazyk 



Culture 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   5. ročník 

Tematický okruh: slovní zásoba k  ''Culture '' 

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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hide - schovat 

so - takhle, tedy 

work - práce, pracovat 

painter  - malíř,/-ka 

  basket - košík call - volat 

doctor - lékař,/-ka easy - snadný 

live abroad - žít v cizině 

walk on stilts - chodit na chůdách 

painting - malování 

altogether - dohromady 
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