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Nejdříve si projdi slovíčka na WocaBee. 

  
Přepiš si nafocená slovíčka do slovníčku.

Učebnice str. 49 – přečíst si názvy profesí a „bubliny“ uprostřed a zkusit je přiřadit k obrázkům s 
profesemi. Zkusit vytvořit otázky… What‘s his job? What‘s her job? (Co je jeho/ její práce?) a 
odpovídat ….. She‘s a nurse. (Ona je zdravotní sestra)     He‘s a baker. (On je pekař.)

Cvičení dole na stránce ….. jsou tam různé předměty …. zkusit si je pojmenovat. A Pak říct, ve 
kterém povolání (ve kterých povoláních) je těchto předmětů zapotřebí. 

Pracovní sešit str. 63/1 – tohle určitě budeme dělat na Skypu. Ale pokud někdo nebude moct být 
přítomen, přepíšu níže (v sekci „Pro rodiče“) tento poslech, ať můžete s dětmi doplnit. 

Pracovní sešit str. 63/2 – doplnit do křížovky názvy povolání z šedého rámečku (dět musí spočítat 
písmena a podle počtu postupně doplnit do křížovky).

Pracovní sešit str. 64/3 – přeložit si věty v šedém rámečku nahoře, prohlédnout si příběh a doplnit 
věty do „bublin“. …… pak si celé přečíst několikrát nahlas



                                              PRO RODIČE

Poslechové cvičení k Prac.seš.str. 63/1
- vždy bude uvedeno číslo, které dět podle teetu napíší do čtverečku, který je u daného obrázku 
(podle teetu mají dět poznat, o kterém povolání je řeč)

1. - Hello, I‘m Mr.Kipling. I make bread and cakes.

2. - Hello, my name‘s Helen. I work in a big hospital and I wear a uniform.

3. - I‘m Don. Hi! I work in a garage and I mend cars.

4. - Hello! My name‘s Mrs Jones. I teach science in a school for girls.

5. - Hello. I‘m Simon. I‘m an ofce worker. I answer the phone and I use a computer.

6. - Hi. I‘m Sandy. I wear a uniform and a special hat. I use a hose to put out fres. I‘m a frefghter.


