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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 z oblasti 

cestování, tj. názvy kontinentů, vybraných států Evropy, Ameriky a 

Asie, dopravních prostředků a terminologii spojenou s cestováním 

vlakem a letadlem. Poslední část pracovních listů slouží k nácviku 

modelové situace nákupu jízdenky. 
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Plněné výstupy:  

Žák sestaví jednoduché ústní sdělení; pojmenuje kontinenty, vybrané 

státy Evropy, Asie a Ameriky a jejich národnosti; pojmenuje a 

porovná výhody a nevýhody vybraných dopravních prostředků; vede 

jednoduchý dialog při nákupu jízdenky; zeptá se na cenu, čas 

příjezdu a odjezdu, místo odjezdu; rozumí jednoduché a zřetelně 

vyslovované promluvě.  

 

Klíčová slova:  

Cestování, státy, kontinenty, dopravní prostředky, nádraží, letiště. 

 

Seznam použité literatury a pramenů: 

HUTCHINSON, T. Project 5 – učebnice angličtiny. 3. vyd. Oxford : 

OUP, 2009. 79 s. ISBN 978-0-19-476418-6.   

 

HUTCHINSON, T. Project 5 – Pracovní sešit. 3. vyd. Oxford : OUP, 

2009. 80 s. ISBN 978-0-19-476362-2. 

 

 

 
 


