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1
 Colours-  powerpointová 
prezentace

19.9.2012
III. 15 
10/5

slouží k opakování mluvené 
podoby  a nácvik psané podoby 
barev

  rozlišuje grafickou a 
mluvenou podobu slov

 colours, blue, red, 
white, yellow

pptx.

2 Numbers  3.10.2012
III. 15 
10/5

nácvik mluvené a psané podoby 
čísel 1 - 12

 řečové dovednosti, grafická 
podoba čísel

 numbers, one, 
ten, twelve, eight

htm

3  Křížovka 5.10.2012
III. 15 
10/5

procvičování psané podoby  
slov, čísla, barvy

řečové dovednosti, grafická 
podoba 

 one, green, 
colours, numbers, 

red

htm

4
 Pexeso  - In the 

classroom
10.10.2012

III. 15 

10/5

procvičení mluvené podoby slov, 

abecedy

vyslovuje , hláskuje a čte 

foneticky správně

clock, book, ruler, 

spelling, rubber  
doc

5 Domino - hra 23.10.2012
III. 15  
9/5

slouží k procvičení slovní zásoby 
numbers 10 - 20

 čte a vyslovuje foneticky 
správně čísla

 game, twenty, 
numbers, 
twelve,eleven

doc

6 Crossword  -  pracovní list 30.10.2012
III. 15 
7/5

  křížovka na zopakování čísel  
10 - 20

 čte a píše správně čísla 10 - 
20

 crossword, 

twenty, game, 

twelve, Halloween

doc

7 Otázky a odpovědi 6.11.2012
III. 15 
10/5

slouží k  procvičování 
jednoduchých otázek a odpovědí

 čte a píše jednoduché věty

 question, answer, 

name, age, 
translate

doc

8 Skládání vět 16.11.2012
III. 15 
10/5

 cvičení na skládání 
jednoduchých vět

 řečové dovednosti, grafická 
podoba jednoduchých 

otázek

 guestion, name, 
age, how, you

htm

9
Opposites - 
powerpointová prezentace

20.11.2012
III. 15 
9/5

  Vyvození jednoduchých opaků 
u lidí a věcí 

  řečové dovednosti
 old, young, new, 
tall, short

ppt



10  Hra - opposite 27.11.2012
III. 15 
9/5

slouží k  procvičování  
jednoduchých protikladů

  správně vyslovuje, čte 
slovní zásobu

 old, tall, new, 
long, young

doc

11   Interview -  pracovní list 4.1.2013
III. 15 

10/5

slouží k procvičení  mluvené a 

psané podoby otázek a odpovědí

 správně čte, píše 

jednoduché otázky a 
odpovědi

 question, answer, 

name, age, I ´m
doc

12 Crossword 8.1.2013
III. 15 

10/5

opakování probrané slovní 

zásoby,vyvození nové vazby  

 píše probranou slovní 

zásobu,  chápe a píše 
jednoduché věty 

 I ´ve  got, she, 

angry, thirsty, 
black

doc


