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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 

procvičí, zopakují a upevní vybranou slovní zásobu potřebnou pro 

vyjádření zdvořilé žádosti a zdvořilé odpovědi na žádost. Slovní 

zásoba je dále rozvedena do frází, jednoduchých i složitějších vět, 

které jsou zasazeny do širšího kontextu formou dialogu. Poslední 

část pracovních listů obsahuje cvičení, ve kterém žáci pomocí předem 
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navržených situací vytvářejí samostatný jednoduchý dialog, ve kterém 

vybrané zdvořilostní otázky vyjadřující žádost a odpovědi používají. 

   

Plněné výstupy:  

Žák sestaví jednoduché ústní sdělení; jednoduchým způsobem zdvořile 

požádá o dovolení; jednoduchým způsobem zdvořile požádá někoho o 

něco; jednoduchým způsobem kladně nebo záporně zdvořile odpoví; 

jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích; 

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě.  
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