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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 – slovní zásoba 

Anglický jazyk  



 
Translate into Czech. (pro kontrolu 

klikni na políčko)  
She normally goes to 
school, but today 
she´s going to the 
dentist.   

I don´t want to work 
in a fitness centre 
when I´m older.  

I think work 
experince is a 
great idea.  

She´s 
reliable. 

A waste of time.  I´ve got no idea.  Me neither.  Me too.  

 

I don´t think so.  

I would like to work 
in a factory.   

 

He wants to be 
a vet. 

Like 
what? 

What do want to do 
when you leave school? 

You must be 
responsible.  

We´re looking 
for a hard-
working 
assistant.  

Come in. 

I would like to apply 
for a job.  

I´d prefer to work in 
the morning.   

Mary works as 
a reporter.  

Yours 
sincerely 



She normally goes to school, but today 
she´s going to the dentist. 

• Obyčejně chodí do školy, ale dnes jde 
k zubaři.  



I don´t want to work in a fitness 
centre when I´m older.  
 

• Až budu starší, nechci pracovat ve 
fitness centru. 



I think work experince is a great 
idea.  
 

• Myslím si, že pracovní zkušenost je 
skvělý nápad.  



She´s reliable. 
 

Je spolehlivá.  



A waste of time. 

• Ztráta času.  



I´ve got no idea.  
 

• Nemám ponětí.  



Me neither.  
 

• Já také ne.  



Me too. 

• Já také.  



I don´t think so. 
 

• Nemyslím si to. 



I would like to work in a factory.  
 

• Rád bych pracoval v továrně. 



He wants to be a vet. 
 

• Chce být veterinářem. 



Like what? 
 

• Jako co? 



What do want to do when you leave 
school? 

 

• Co chceš dělat po škole? 



You must be responsible.  
 

• Musíš být zodpovědný.  



We´re looking for a hard-working 
assistant.  

 

• Hledáme pilně pracujícího asistenta.  



Come in. 
 

• Pojď dál. 



I would like to apply for a job.  
 

• Rád bych požádal o práci. 



I´d prefer to work in the morning.   
 

• Raději bych pracoval ráno.  



Mary works as a reporter.  
 

• Marie pracuje jako reportérka.  



Yours sincerely 

• S pozdravem 

konec 


