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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je 
určen pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě 
práci s dataprojektorem. Vyuţít se dá v 
předmětu anglický jazyk, ročníku devátém. Je 
součástí tematického okruhu Ţivotní styl, móda, 
image. 

• Materiál je určený pro procvičování slovní 
zásoby k učivu daného tématu. 

• Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnici:  
Hutchinson Z.: Project 4, student´s book, pro 9. 
ročník, Oxford 2001 



Životní styl – každodenní 

slovní zásoba 

Anglický jazyk 9 



Match the two parts of these 

expressions. (klikni na bílý rámeček) 

1) What´s __________ 

2) It´ll be____________ 

3) That´s ___________ 

 

 

4) We ´ve got________ 

5) Let´s ____________ 

6) Just a____________ 

7) What a ___________ 

A) OK. 

B) plenty of time. 

C) the matter? 

 D) great idea!  

 E) do it! 

 F) great idea. 

H) minute. 
Další úkol 



Complete these sentences.(pro 

kontrolu klikni na modrou čáru) 

• I´m sorry, I´late.  

* Don´t worry. _________(to je v pořádku) 

• I haven´t got time to go shopping.  

* Don´t worry, I´ll do it. ___________(mám 

spoustu času) 

• Let´s go to the cinema.____________( to 

je dobrý nápad) 

It´s ok.  

I´ve got plenty time.   

It´s great idea!   

Další úkol 



Can you find 5 mistakes?(klikni na 

modrou čáru) 

• 1. What don´t you go there? ________ 

• 2. Your designers are really well. ______ 

• 3. You´ve got plety of time. __________ 

• 4. Go on, It´ll be a smile. ____________ 

• 5. Just an minute. __________ 

 

Why 

good 

plenty 

laugh 

a 

Další úkol 



The letters in the words below are in the wrong 

order, correct them. 

• 1. og no___________ 

• 2. you if kile ______________ 

• 3. ujst a numiet______________ 

• 4. superade_________________ 

• 5. roriewd___________________ 

Go on 

If you like 

Just a minute 

persuade 

worried 

konec 


