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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 8. ročníku. Žáci si opakují, rozšiřují a upevňují 
slovní zásobu tématicky zaměřenou na školu, školní místnosti            
a školní předměty. Znalosti si ověří závěrečnou křížovkou.  

 DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 2002. 
ISBN 0 19 436532 8.   

 DUM rozvíjí interaktivní řečové dovednosti přispívající                
k dorozumění v běžných každodenních situacích v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 



Places at school 

It´s a room where teachers meet and talk about pupils, marks and school problems. 

a staffroom 
sborovna 



Places at school 
It´s a room where pupils learn. 

a classroom 
třída 



Places at school 

It´s a large room. There are many tables and chairs. You have your lunch there. 

a school canteen (dining hall) 
školní jídelna 



Places at school 
It´s a room where you walk at breaktime. 

a corridor 
chodba 



Places at school 

It´s a room with lots of books. You can borrow them here. 

a school library 
školní knihovna 



Places at school 

When you arrive to school you enter this room first.  
You leave your shoes and jacket there. There are lockers for your clothes. 

a cloakroom 
šatna 



Places at school 
It´s a room where you do some sports and physical exercises. 

a gym 
tělocvična 



Places at school 

It isn´t a room. You play sports here too. It´s a place outside the school building.  

a sports ground  
(sports field) sportovní hřiště 



 School subjects 
You learn how to use your language. 

Czech 
Čeština 



 School subjects 
You learn how to use other languages. 

Foreign languages 
Cizí jazyky 



 School subjects 
You learn about nature, animals, plants. 

Science 
Přírodopis 



 School subjects 
You learn how to count. 

Maths 
Matika 



 School subjects 
You learn about things that happened in the past. 

History 
Dějepis 



 School subjects 
You learn about electricity, power, light, liquids etc. 

Physics 
Fyzika 



 School subjects 
You learn about the Earth. 

Geography Zeměpis 



 School subjects 
You learn about elements like oxygen or hydrogen. 

Chemistry 
Chemie 



 School subjects 
You learn about computers. 

IT (Information technology) 
Informatika 



 School subjects 
You learn how to draw and paint. 

Art  
(and Design) 

Výtvarná výchova 



 School subjects 
You learn about notes and composers. You also sing and play musical instruments. 

Music 
Hudební výchova 



 School subjects 
Subjects that learn all pupils. You must learn these subjects. 

Compulsory subjects 

Povinné předměty 

Czech 

Maths 

English 

Science History 
Geography etc … 



 School subjects 
Subjects that pupils choose. You can choose subject you want to learn. 

Optional subjects 

Volitelné předměty 

Games 
German 

English conversation 

Home economics (Cooking) 



Crosswords 

 1.      

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

S      C     I     E     N     C     E 

C      O    R     R     I     D     O     R 

P     H     Y     S     I     C     S 

S     T     A     F     F     R     O     O    M 

O     P     T     I     O     N     A     L 

C     O     M     P     U     L     S     O     R     Y 

1. Přírodopis 

2. Chodba 

3. Fyzika 

4. Sborovna 

5. Volitelné 

6. Povinné 
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