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OPAKOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY 3. C skupina POJSL

další možnosti procvičování najdeš na:
• webových stránkách
-

Learn English Kids/British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

-

Duolingo: https://cs.duolingo.com/

-

Umíme anglicky: https://www.umimeanglicky.cz

-

Quickdraw: https://quickdraw.withgoogle.com/

-

Mesgames: https://www.mes-games.com/

• aplikacích - Lingokids (pro iOS a Android)
• skupinové hry - Kahoot: https://kahoot.com/

všechny dotazy posílej na email: lpojsl@zskucb.cz

QUESTIONS AND ANSWERS
OTÁZKY A ODPOVĚDI
• tento týden si procvičíme základní otázky a
odpovědi
• zopakuješ si ty, které už umíš a zároveň se zkusíš i
pár nových naučit
Tady je seznam těch co už bys měl/a umět:
Znovu si je raději projdi a s pomocí google překladače se přesvědč, že je správně vyslovuješ.

✓

What´s your name? - Jak se jmenuješ?

✓

What´s your first name/last name? - Jaké je tvoje jméno/příjmění.

✓

What´s your favourite colour/number/pet? - Jaké/á/ý je tvoje/tvůj oblíbené/á/ý
barva, číslo, mazlíček?

✓

How are you? - Jak se máš?

✓

How old are you? - Kolik je ti let?

✓

What´s this? - Co je tohle?

✓

Are you happy, sad, hungry…? - Jsi šťastný/á, smutný/á, hladový/á…

✓

Can you speak English/Czech? - Umíš mluvit anglicky/česky?

Pokud si nevíš rady se správnou, výslovností opět použij google translator/překladač. Můžeš si tady
vyhledat i úplně nová slovíčka a naučit se jich tak mnohem víc. Šipkami uprostřed prohodíš jazyky.
https://translate.google.cz/

Poslechni si správnou výslovnost a zkus ji co nejlépe napodobit/zopakovat nahlas.

PROCVIČOVÁNÍ
• Otázky už máme zopakované, tak teď už zbývá jen na ně
umět odpovědět.
• Zkus ke každé otázce přiřadit správnou odpověď. Ke každé
otázce (1. - 7.) sedí pouze jedna správná odpověď (a - g).
• Na konci tohoto souboru najdeš správné řešení pro kontrolu.
1. What´s your name?

a) It´s a cat.

2. What´s your first name/last

b) I´m fine, thank you.

name?

c) Yes, I am./No, I am not.

3. What´s your favourite
colour/number/pet?

d) My name is Mark.
e) I´m eight years old.

4. How are you?
f) My favourite colour is
5. How old are you?

green/number is ten/pet is a

6. What´s this?

dog.

7. Are you happy, sad, hungry…?

g) My first name is Mark./My last
name is Smith

• Určitě umíš i spoustu dalších otázek a odpovědí
Tady jsou některé další, které si můžeš vyzkoušet:
Where are you from? - Odkud jsi? / I´m from the Czech Republic. - Jsem z České republiky.
Where do you live? - Kde žiješ/bydlíš? / I live in Prague. - Žiji/bydlím v Praze.
What's your job? - Jaké je tvoje/vaše zaměstnání? / I´m a paramedic. - Jsem záchranář.
Do you like …? - Máš rád/a …? / Yes, I do./No, I don´t. - Ano, já mám./Ne, já nemám.
Can you …? - Umíš/Dokážeš …?/ Yes, I can/No, I can´t. - Ano, já umím./Ne, já neumím.
Nezapomeň si vždy zkontrolovat správnou výslovnost přes Google Translator.
Hlavně u pro tebe nových QnA (otázek a odpovědí).

INTERVIEW/ROZHOVOR
• Nakonec si vyzkoušíš provést vlastní rozhovor s pomocí toho, co
už umíš a co ses nového naučil/a.
• Představ si, že jsi redaktor/redaktorka a tvým úkolem je udělat
krátký rozhovor do novin.
• Dopředu si připrav a nacvič několik otázek podle tvého výběru.
• Popros někoho z rodiny, kdo bude na tvé otázky odpovídat.
Pokud to nebude možné, nevadí. Zkusíš udělat imaginární
rozhovor s tvojí oblíbenou postavou z knížek, her nebo
filmů/domácím mazlíčkem atd.
• Nezapomeň si odpovědi, které dostaneš (nebo si vymyslíš podle
tvé oblíbené postavy) zapsat.
• Hotový rozhovor s otázkami a odpověďmi mi můžeš opět zaslat
pro kontrolu na: lpojsl@zskucb.cz
EXTRA:
Pet Interviews
•

https://www.youtube.com/watch?v=iJ4k7wxYqCo
(Pet Interviews - Talking Bird, Dog, Cat

Akinator
• Tuhle hru si můžeš nejlépe zahrát s rodičem nebo starším sourozencem
• Úkolem je představit si nějakou reálnou nebo smyšlenou postavu
(jakoukoliv) a džin se pokusí uhádnout, na co právě myslíš.
• Odpovídáním na jeho otázky mu pomůžeš uhádnout co to je.
Odkaz:

https://en.akinator.com

Online procvičení - Otázky, odpovědi, pozdravy
https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-otazky-pozdravy

Key/Klíč
Otázka/Odpověď - spojování
1. D)
2. G)
3. F)
4. B)
5. E)
6. A)
7. C)

