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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. 

Pracovní listy slouží k procvičení osvojené slovní zásoby spojené 

s bydlením, určí, k čemu základní místnosti slouží, dále nábytkem a 

běžnými věcmi, které můžeme v pokojíčku nalézt. Pomocí slovní 

zásoby, vazby ´there is/are´ a předložek si žáci zopakují a upevní 

dovednost popisování pokoje a budou rozvíjet zejména dovednost psaní 

(cv. 1 – 6), dále ve cv. 7 budou žáci s pomocí vizuálních pomůcek 

mailto:kundrum@centrum.cz
http://www.zs-mozartova.cz/


(obrázků) samostatně popisovat pokoje zobrazené na pracovním listu. 

Doporučuji pracovní list (cv. 7) zatavit do folie a při ústním 

projevu dát žákovi list do rukou. Pracovní listy navazují na 

předchozí prezentaci PowerPoint 21.03, ve které si žáci všechny tyto 

dovednosti osvojí. Pracovní listy kombinují rozvíjení řečových 

dovedností psaní a mluvení. 

 

Plněné výstupy:  

Žák čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného 

rozsahu; jednoduchou formou pomocí vazby ´there is/are´,  předložek 

a slovní zásoby z oblasti bydlení vytvoří písemný popis svého 

pokoje, pokoj nakreslí, rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované 

promluvě, sestaví jednoduché ústní sdělení – ústně popíše pokoj 

s pomocí vizuální předlohy. 

 

Klíčová slova:  

Rooms (pokoje), bedroom (pokojíček), there is/are, prepositions 

(předložky), furniture (nábytek). 
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