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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) pro opakování, upevňování                    

a rozšiřování slovní zásoby s použitím interaktivní tabule. Materiál je 

použitelný při výuce v 7. ročníku. Žáci si procvičí, upevní a rozšíří 

běžnou slovní zásobu z oblasti sportu, koníčků a aktivit ve volném čase. 

Cvičení jsou interaktivní a žáci se ihned dozvídají správnou odpověď.  

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 

Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 

0 19 436523 9.  

• DUM rozvíjí interaktivní řečové dovednosti přispívající k dorozumění              

v běžných každodenních situacích v rámci tematických okruhů 

vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 



Sports 

Choose one thing you don´t need for football: 

 

 

a ball 

a basket 

a goal 

a basket = koš 



Sports 

Choose one thing you don´t need for  

ice hockey: 

 

 a stick 

a racket 

skates 

a racket = raketa (tenisová) 



Sports 

Choose one thing you don´t need for tennis: 

 

 a court 

a puck 

a net 

a puck = puk (hokejový) 



Sports 

Choose one thing you don´t need for cycling: 

 

 

a bike 

a gym 

a helmet 

a gym = tělocvična 



Sports 

Choose one thing you don´t need for skiing: 

 

 

 goggles 

a pool 

a ski lift 

a pool = bazén 



Free time 

Choose one thing you don´t need for drawing 

or painting: 

 

 

a pencil 

scissors 

a brush 

scissors = nůžky 



Free time 

Choose one thing you don´t need for 

watching TV: 

a remote control 

a cooker 

electricity 

a cooker = vařič 



Free time 

Choose one thing you don´t need for 

travelling: 

a suitcase 

a violin 

money 
a violin = housle 



Free time 

Choose one thing you don´t need for 

gardening: 

rakes 

a hoover 

a shovel 

a hoover = vysavač 



Free time 

Choose one thing you don´t need for 

camping: 

a sleeping bag 

a microwave 

a tent 

a microwave = mikrovlnka 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 

 


