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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 obsahují cvičení, ve 

kterých si žáci v první části procvičí, zopakují a upevní vybranou 

slovní zásobu a fráze z oblasti problémů mladých lidí, dále si žáci 

osvojí a procvičí dovednost jednoduchým způsobem vydefinovat vybrané 

problémy mladých lidí (přiřazování slovní zásoby k definicím). 

Poslední část pracovních listů obsahuje sadu karet pro aktivitu 
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„role-play“ (scénky), které jsou návodem pro přípravu dialogů, 

jejichž cílem je imitovat a řešit problémové situace mladých lidí.  

 

Plněné výstupy:  

Žák sestaví jednoduché ústní sdělení; jednoduchým způsobem popíše 

problémy mladých lidí; používá vybranou slovní zásobu z oblasti 

problémů mladých lidí; jednoduchým způsobem se domluví v běžných 

každodenních situacích; sestaví jednoduchý dialog na jemu známé 

téma; zeptá se a odpoví na jednoduché otázky; rozumí jednoduché a 

zřetelně vyslovované promluvě.  
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