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Anotace
• Materiál (DUM – digitální učební materiál) je
určen pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě
práci s dataprojektorem. Vyuţít se dá v předmětu
anglický jazyk, ročníku devátém. Je součástí
tematického okruhu Ţivot v minulosti.
• Materiál je určený pro procvičování slovní zásoby
k článku, který je součástí učebnice viz níţe.
• Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnici:
Hutchinson Z.: Project 4, student´s book, pro 9.
ročník, Oxford 2001

Minulý čas –
čtení článku
Anglický jazyk 9

Open the student´s book on page 26.
Work with the article. Answer these
questions.

• What can you see in the pictures?
• What do you think the story is
about?
• Do you know anything about the
Stone Age?

Find the new vocabulary and translate them
into the Czech.(pro český význam klikej na
barevné rámečky)
led
ice
Walking along the path.
Part of a body.
Část těla.

A climber
An archaeologists

(horo)lezec
archeolog

Pieces of corn.
As they called him.

Kousky zrna.
Jak ho nazývali.
Luk a šípy.

A bow and arrows.
copper

Procházejíce podél chodníku.

měď

Leather boots and wooden tools.

Koţené boty a dřevěné
nářadí.

Are these statements true or false?(pro
odpověď klikni na čáry za větami)
1. Two German tourists were walking along the
stream.__________
F
T
2. They found a part of a body._____________
3. It was clear that it was the body of a man from
the Stone Age. __
F
F
4. This man´s name was Ötzi.
__________
F
5. This man was building the Pyramids?________
6. This man changed our ideas about the Stone
T
Age. _______
7. Ötzi wasn´t carring a copper axe but only
wooden tools. _____
F

Complete the sentences from the article.
(pro správnou formu klikni na čáry)
1.

Two tourists __________(walk)
along a path, when they
were walking
saw
_______
(see) something in the ice.

thought
climber
2. They _________(think)
it was a __________(horolezec).
called
3. They ___________(nazvali)
him Ötzi.
copper
4. They thought that ___________(měď)didn´t
arrive in
Europe ___________(aţ
do) 2000 BC.
until
waterproof clothes

was wearing
5. He ____________(wear)
________________(voděodolné
leather
oblečení) and ____________(koţené)
boots that time.
konec

