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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. Byl ověřován v tematického celku anglického jazyka
SVĚT PRÁCE v 9. ročníku. Otázky typu – čím chceš být, co chceš
dělat v budoucnu, jaká profese by se ti líbila, kde by se ti líbilo
pracovat – lze využít i v osmém ročníku ve výuce angličtiny.
Materiál je určený k procvičení, upevnění a rozšíření slovní zásoby
související s uvedeným tématem.
Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university
press, 2001.
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WHAT DO YOU WANT TO DO WHEN YOU LEAVE SCHOOL?

WHAT DO YOU WANT TO BE ?

BE

I WANT TO

I´D LIKE TO

WORK

WHAT DO YOU WANT TO DO ?
a flight attendant
a secretary
a lorry driver
a vet
famous
a manger
in an office
in the movies
in a bank

Create sentences with these expressions:
I WOULD

a flight attendant, in an office, a secretary, a lorry driver,
a vet, in the movies, famous, in a bank, a manager
Control Click for the correct answer

COMLETE THE SENTENCES
A GREENGROCER
A MUSICIAN

A WAITER

A PLUMBER

A NURSE

A LAWYER

1. ____________serves
A waiter
drinks.
2. ____________represents
A lawyer
people in court.
greengrocer
3.A____________sells
vegetables and fruits.
A nurse
4. ____________looks
after some patients.
5. ____________plays
A musician
an instrument.
6. ____________repairs
A plumber
water pipes.

Control Click for the correct answer

Join the name of job with the picture. Control click on the picture.

an electrician

a cleaner

a farmer

a hairdresser

a pilot

a chef

a nurse
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