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Anotace
Materiál (DUM – digitální učební materiál) může být využíván pro práci
na interaktivní tabuli, anebo jako prezentace při práci s dataprojektorem.
Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti v 8. a 9.
ročníku tematického celku UDÁLOSTI A VZTAHY je rozšiřováním znalostí
týkající se vybavení pokojů a domu – 8. ročník, kde byl materiál ověřován. Lze
využít i v devátém ročníku anglického jazyka k procvičení a rozšíření slovní
zásoby související s tématem.
Materiál testuje porozumění textu, týkající se zařízení imaginárního pokoje.
Práce s textem – názvy nábytku a správné zařazení do určitého pokoje.
Popisování jednotlivých částí domu.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university press, 2001.
Vytvořeno 12. 10. 2011

TEST YOUR MEMORY.
Read carefully the text at least three times:
MY BEDROOM
My bedroom is great! It’s very big and there is a lot of furniture in it. Everything
is yellow in my bedroom and I call it “the yellow room”. I’ve got a small bed,
a desk, a chair, a wardrobe and a bookcase. The bed is next to the wardrobe.

My desk is under the window. There is a big poster behind my bed. There’s
a computer and a lamp on my desk and I’ve got books in the bookcase next to
my desk. I haven’t got a TV but I’ve got a CD player. I like my bedroom very
much.

What word is hidden under the orange box?
MY BEDROOM

My bedroom is great!

It’s very big and there is a lot of furniture in it.

Everything is yellow in my bedroom and I call it “the yellow room”. I’ve

got a small bed, a desk, a chair, a wardrobe and a bookcase. The bed is
next to the wardrobe. My desk is under the window. There is a big poster
behind my bed. There’s a computer and a lamp on my desk and I’ve got
books in the bookcase next to my desk. I haven’t got a TV
a CD player. I like my bedroom very much.

but I’ve got

Choose the names of the things (furniture) which were not in the text
MY BEDROOM
Click on the blue rectangle - if it is correct the rectangle moves
BOOKCASE

DESK

BATH

WARDROBE

SOFA
ARMCHAIR

CHAIR

FIREPLACE

BASIN

COOKER

LAMP

SINK

CD PLAYER

COMPUTER

Why are the things divided into three circles?

Connect the words to correct parts of a house. Click on the yellow box
for the correct answer:

ROOF
FRONT DOOR

DOWNSTAIRS

WINDOW

GARDEN

UPSTAIRS

CHIMNEY
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