
 

VY_32_INOVACE_01_Jobs_23 
Autor: Jana Šišková 

 

Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín,  

            příspěvková  organizace 

Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole 

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400 

 



Anotace 

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

• 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 



Jobs  

Anglický jazyk 9 



Klikni na slovíčko v políčku a udělej 

úkol, který se pod slovíčkem skrývá.  

job A lorry 

driver 

A pilot A secretary 

An 

architect  

A vet A doctor A nurse 

 

A gardener A cook A chef An 

electrician 

Další úkoly 



• Name 3 jobs. 

 

• ________________ 

• _________________ 

• __________________ 

The key 



Klikni 3x 

• A secretary 

• A nurse 

• A vet 

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.  

________________ 

________________ 

________________ 



• Name at least 3 jobs beginning with ‘d’. 

• ____________________ 

• ____________________ 

• ____________________ 

 

The key 

 



Klikni 5x 

• Dentist  

• Dustman 

• Doctor 

• Director 

• Designer  

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod. 



• Someone who works with animals.  

• ______________________________ 

The key 



Klikni 1x 

• A vet  

Zpět na zadání 

Pokud jste se strefili do slovíčka uvedeného výše, dejte si bod. 



• Someone who works in a hospital. 

The key 



Klikni 2x 

• A doctor 

• A nurse 

Zpět na zadání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.  



• Say 2 good things about work. 

• ___________________________ 

• ___________________________ 

The key 



4x 

• A high salary 

• Earn money 

• Get a new job 

• Get a new experience 

 

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.  



• Say 2 bad things about work.  

• __________________________ 

• __________________________ 

The key 



3x 

• A low salary 

• Be badly paid 

• Lose a job 

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.. 



• Name a job beginning with ‘h’: 

The key 



Klikni 1x 

• A hairdresser 

 

Zpět na zdání 

Pokud jste se strefili do slovíčka uvedeného výše, dejte si bod. 



• Say 3 things you do in an office: 

• ____________________________ 

• _____________________________ 

• _____________________________ 

The key 



Klikni 4x 

• Write letters 

• Ordered by phone 

• Pick up the phone 

• Sit at the desk 

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.. 



• Name a job biginning with ‘s’: 

• ________________________ 

The key 



Klikni 5x 

• A shop assistant  

• A singer  

• A soldier  

• A secretary  

• A scientist  

Zpět na zdání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.. 



• Someone who works with children: 

• _____________________________ 

The key 



Klikni 1x 

• A teacher 

Zpět na zadání 

Pokud jste se strefili do slovíčka uvedeného výše, dejte si bod. 



• Somebody whose job involves driving:  

The key 



Klikni 2x 

• A driver 

• A lorry driver 

Zpět na zadání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.. 



• Someone who works with food: 

• ____________________________ 

The key 



Klikni 4x 

• A cook 

• A chef 

• A baker 

• A butcher  

Zpět na zadání 

Za každé strefené slovíčko uvedené výše si dejte bod.. 



Match the words to the definition: klikni na 

očíslované modré políčka (1 -6) 

• Someone whose job involves driving.       

• Someone who works with food. 

• Someone who looks after people in a hospital. 

• Someone who works with animals. 

• Someone who works with bricks. 

• Someone who works in a restaurant. 

 

1) A waitress 
2)A chef 

3)A vet 

4)A lorry driver 

5)A nurse 6)A builder 

konec 


