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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Noun + be + noun
Anglický jazyk

6.ročník

Kód DUM: VY_32_Inovace_AJ.6.7.2.1 Vypracoval: Mgr. Hana Cmielová
Datum vypracování: 5. 10. 2013
Ověřeno ve výuce dne:10. 10. 2013 
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Metodika:
Slide 4: Gramatika a ústní cvičení - žáci tvoří věty (náměty na záložce) podle vzoru

Slide 5: Cvičení u tabule - žáci tvoří věty tak, že přiřadí neurčitý člen a příslušné 
podstatné jméno z nabídky přetáhnutím na linku

Slide 6: Toolkit - Category sort - žáci třídí slovíčka do dvou skupin - jazyky a země - 
nová slovní zásoba! Tvoří věty, např. "Arabic is a language. Saudi Arabia is a country." - 
viz pokyn na záložce vpravo

Slide 7: Gramatika a ústní cvičení - žáci tvoří věty (náměty na záložce), podle vzoru, 
tentokrát jsou postatná jména v množném čísle

Slide 8: Cvičení u tabule - žáci tvoří věty - mění je z jednotného čísla na množné, 
kliknutím na rámeček si ověří správnost

Slide 9: Odkazy
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Learn the pattern:

Noun + is + noun

a singular 
noun (Canada)

is singular verb 
(is)

a singular noun 
(a country)

Don't forget to use an article - a/an - in front of a singular noun

A bear is an animal. Canada is a country.
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animal

continent

insect

city

country

language

1.English is                          

2.Rome is                           

3.Asia is                        

4.Spanish is                     

5.A bee is                       

6.A fly is                     

7.London is                     

8.China is                     

9.Russian is                      

10.A cat is                 

an

Follow the pattern and complete the sentences 

a

Tower Bridge

Rome
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Learn the pattern:

Noun + are + noun

a plural noun 
(cats)

a plural verb 
(are)

a plural noun 
(animals)

Do not use a/an (only with singular noun)

Noun and noun + are + noun
Ex.: Canada and China are countries.

       Bees and bumblebees are insects.

P
ul
l

P
ul
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Finish the sentences:
Thailand and Vietnam...
Ants...
Spanish and Chinese...
London and Baghdad...
France and Germany...
A rose and a daisy...
A bear and a wolf...
Prague and Budapest...
Vltava and Labe...
Mount Everest and Mount Kinley...
Czech and Russian...
Hungary and Poland...
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Change the singular sentences to plural sentences:

Ex.:An ant is an insect.   Ants are insects.

1.A computer is a machine.

  Computers are machines.

2.A rose is a flower.

   Roses are flowers.

3.A rabbit is an animal.

    Rabbits are animals.

4.A butterfly is an insect.

   Butterflies are insects.

5.A chicken is a bird.

   Chickens are birds.

6.An automobile is a machine.

   Automobiles are machines.

7.A carrot is a vegetable.

    Carrots are vegetables.
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Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6

Obrázky:

Všechny použité obrázky jsou z Galerie SMART Notbooku.
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