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METODIKA

Slide 4: Interaktivní procvičení slovní zásoby a frází, týkající se tématu telefonování.

Slide 5: Žáci mají do tabulky vepsány části telefonického rozhovoru, což jim slouží jako osnova při 
             tvoření svého vlastního s použitím různých frází.

Slide 6: Možnosti dalších frází, procvičují ve dvojicích, memorují různé fráze.

Slide 7: Zde mají žáci telefonický rozhovor a věty jsou v nesprávném pořádku. Žáci se jednotlivé věty
             snaží dát do správného pořadí. Následně zkontrolujeme správnost.

Slide 8: Se žáky zopakujeme věty a fráze, rozdělíme je do dvou týmu a pomocí interaktivní hry žáci  
             překládají věty do angličtiny. Při hře můžeme zapisovat získané body do tabulky.





Study English telephone phrases

1) Saying who are you

2) Giving the reason for your call

3) Taking a call

Hello, this is Jane.

It is Sally here. I´m calling about ..

Who is calling?

I´d like to speak to Peter. Is David at home?

Hello Jane. How are you?

What´t the matter?

1 2 3

Is your brother in?

He is not here at 
the moment.
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This is a headline

Group 1 Group 2 Group 3

How can I help you?Hello, this is Jim.

What´s the matter?

How are you 
doing?

Can I speak to Mary?

Will you please
 call Susan?

Tom speaking.

Hello, it´s Liz 
calling.

Is Fred in?
Doctor´s office.

How are you?

Good morning, 
I am not feeling 
well.

Jim, it´s for you.

I am doing really 
well. I have two 
free tickes for 
concert.

What´s up?

Who is it?

Can you help me 
with our 
homework?







Zdroje:

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook, verze 11.0.583.0 a veškeré použité grafické prvky 
pocházejí z Galerie tohoto programu.

Další zdroje:

a vlastní


