
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Příjemce: 

ZŠ a MŠ České Velenice 

Třída Čsl. legií 325 

378 10 Č. Velenice 

  

Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM 

Číslo projektu  CZ.1.07/1.4.00/21.2082 

Název projektu školy  S počítačem to jde lépe 

Klíčová aktivita:   III/2  Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

   
 

 

Autor: Mgr. Božena Nedorostová 

Název materiálu:    The weather 

 

 

Identifikátor DUM:  VY_32_Inovace_IX_3_17 AJ  
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Vzdělávací obor:   Anglický jazyk 

Téma:     Počasí - slovní zásoba 
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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen k procvičení a rozšíření slovní zásoby na téma počasí. 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská    

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. 

Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.  

 



THE WEATHER - What‘s the weather like? 

1. Prohlédni si obrázky symbolizující čtyři roční období a z písmenek poskládej jejich správný  

název:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Přečti následující věty a přiřaď je ke správnému ročnímu období:  

It‘s raining. 

It‘s freezing. 

The sun is shining. 

Children are swimming in the lake. 

It‘s hot.  

It‘s snowing. 

There are clouds in the sky. 

 

Which are in winter? Which are in spring?  

Which are in summer? Which are in autumn? 

 

TEWIRN 

………….. 

TNMUAU 

……………. 

RSGINP 

…………. 

ERMMUS 

……………. 

The wind is blowing. 

Children are flying a kite. 

Boys are skating. 

Parks and gardens are full of flowers. 

It‘s quite warm. 

The birds are building  nest. 

Trees have got coloured leaves. 

It‘s cold. 

  It‘s winter:  

 …………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

  It‘s spring: 

 …………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………….. 

  It‘s summer:

 …………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 

  It‘s autumn:  

 …………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………. 



THE WEATHER - What‘s the weather like? - ŘEŠENÍ 

1. Prohlédni si obrázky symbolizující čtyři roční období a z písmenek poskládej jejich správný  

název:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Přečti následující věty a přiřaď je ke správnému ročnímu období:  

It‘s raining. 

It‘s freezing. 

The sun is shining. 

Children are swimming in the lake. 

It‘s hot.  

It‘s snowing. 

There are clouds in the sky. 

 

Which are in winter? Which are in spring?  

Which are in summer? Which are in autumn? 

 

TEWIRN 

winter 

TNMUAU 

autumn 

RSGINP 

spring 

ERMMUS 

summer 

The wind is blowing. 

Children are flying a kite. 

Boys are skating. 

Parks and gardens are full of flowers. 

It‘s quite warm. 

The birds are building  nest. 

Trees have got coloured leaves. 

It‘s cold. 

  It‘s winter:  

It‘s freezing.  

It‘s snowing. 

Boys are skating.  

It‘s cold. 

  It‘s spring: 

It‘s raining.  

Parks and gardens are full of flowers. 

It‘s quite warm.  

The birds are building  nest. 

  It‘s summer:  

The sun is shining.  

Children are swimming in the lake.  

It‘s hot.  

  It‘s autumn:  

There are clouds in the sky.  

The wind is blowing. 

Children are flying a kite.T 

rees have got coloured leaves. 

Check your work /Zkontroluj svou práci/ 



Metodické zhodnocení, návod:  

 
Každý žák dostane svůj pracovní list. Při práci si učitel zvolí, jestli pracuje každý sám.  

 

1. Nejdříve si žáci prohlédnou obrázky a z písmen složí správné anglické názvy ročních období 

a napíší je k obrázku.  

2. Žáci si přečtou jednotlivé věty a  rozhodnou k jakému ročnímu období se nejvíce hodí (u  

některých je i více možností). Věty přepíší ke správnému ročnímu období.  

 

 

Kontrola je možná společná nebo samostatná podle přiloženého řešení, nebo ji provede učitel. 

Žáci vypracují podle přiložených výsledků. 

 

 

Časová dotace je asi 15 minut. 

 

Požadavky: kopírka, propiska. 

 

Pracovní list byl odpilotován v V.A, dne 17.5. 2012 dle metodického návodu. Práce se dařila podle 

představ, žáci chápali úkoly, pracovali jak měli. 

 

 

 

 

 

Použité zdroje: Objekty použité k tvorbě materiálů jsou vlastním dílem autora. 

 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Božena Nedorostová 


