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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. 

Pracovní listy slouží k zapojení interaktivních prvků ve výuce 

anglického jazyka. Zejména slouží jako materiál k rozvoji řečových 

dovedností psaní a mluvení. Obsahují cvičení, ve kterých si žáci 

v první části procvičí, zopakují a upevnění slovní zásobu (pozdravy, 

kolokace sloves a podstatných jmen) a otázky pro zjišťování 

základních osobních údajů o novém kamarádovi. Dále cv. 4 a 5 

(doplňovací cvičení) slouží k navození situací, ve kterých žák 

používá osvojenou slovní zásobu a otázky k řešení společenské 

konverzace, při které zjišťuje a poskytuje základní osobní 
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informace. V posledním cvičení (tzv. ´role-play´) žáci imitují 

situaci a mají za úkol zjistit o svém kamarádovi základní osobní 

informace na základě informací, které mají předtištěné na pracovním 

listě – student A, student B (doporučuji karty vytisknout a zatavit 

do folie). Pracovní listy navazují na předchozí prezentaci 

PowerPoint 21.01, ve které si žáci tyto dovednosti osvojí. 

 

Plněné výstupy:  

Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 

rozsahu; rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a 

konverzaci; sestaví jednoduché ústní sdělení; vyžádá jednoduchou 

informaci; jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních 

situacích. 

 

Klíčová slova:  

Greetings (pozdravy), personal information (osobní údaje), free time 

(volný čas), questions (otázky), dialogue (dialog). 
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