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Anotace 
Prezentace má za úkol seznámit žáka s vhodnými odpověďmi na 

otázku How are you ? a s přivlastňovacími tvary. 

Autor Mgr. Romana Zikudová 

Jazyk Čeština/angličtina 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

ICT = Předmět /Téma Anglický jazyk / Základní anglické fráze 1. a 2. stupeň  

Očekávaný výstup 

Žák rozpozná význam otázek: How are you? Who is this? Naučí se na 

ně odpovědět, poděkovat. Seznámí se s přivlastňovacím tvarem a 

porozumí otázkám: Where animals live? Which is…? 

Speciální vzdělávací 

potřeby 
- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 
How are you? I’m fine. Very well. Thank you.                             
Where animals live? Which is the house?  Dog’s, cat’s, duck’s, fox’s… 
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Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělávání – 1. a 2. stupeň 

Typická věková skupina 10 –14 let/ 5. – 8.ročník 
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KDE ŽÍJÍ ZVÍŘATA? 



 How are you? 

This is a duck. 

I’m fine, 
thank you. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaczka_krzyzowka_samica.jpg


 HELLO  goat,  

                     how are you? goat. 

Ok,  
thank  you. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Irish_Goat.jpg


 How are you? 

fox. 

Very well, 
thank you. 



 How are you? hare. 

I’m fine , 
too. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:01-sfel-08-009a_-_crop.jpg


odpovězte 

  YES/NO 

The duck’s house? 

The dog’s house? 

The fox’s house? 

The dog’s house? 

The  hare’s house? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carpet_Grass.JPG


Is it frog’s house? 
Is it bird’s house? 

odpovězte 

YES, IT IS. / NO, IT ISN’T. 

Is it goat’s house? 

Is it fox’s house? 



 a dog 

 a cock 

 a bear 

 a frog 

 a sheep 

 a fox 

 a duck 

 a hare 

 a cat 

 a bird 

 a goat 

 

 

 

 3. les 

 10.budka 

 9. košík 

 8. tráva 

 2. kurník 

 4. rybník 

 6. nora 

 1. bouda 

 11. chlívek 

 7. hnízdo 

 5. salaš 

What number is the( dog’s, cock’s, bear’s…)house? 



 

Uveřejněné odkazy [cit. 2012-09-05]. Dostupné pod licencí Wikipedia na WWW: 

 

 kachna:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaczka_krzyzowka_samica.jpg> 

 koza:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Irish_Goat.jpg> 

 liška:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vulpes_vulpes_standing_in_snow.jpg> 

 zajíc:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:01-sfel-08-009a_-_crop.jpg> 

 hnízdo:<.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anas_platyrhynchos_%28nest%29.JPG> 

 ptačí budka:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Birdhouse_aka.jpg> 

 rybník:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jordan_Pond_in_Tabor_CZ.JPG> 

 tráva:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carpet_Grass.JPG> 

 nora:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carpet_Grass.JPG> 

 bouda:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:DogHouse_Dash_President_Harrison.jpg> 

 les:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Forest_on_San_Juan_Island.jpg> 
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