
 

Aktivita FCE III. 

Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Jméno vyučujícího: Mgr. Lucie Holá 

Název aktivity:  Writing 

Předmět: Konverzace anglického jazyka 

Ročník, třída: septima, 3.A 

Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – B1 + 

Datum realizace: 19. 4. 2018 

Forma realizace: individuální, skupinová práce 

Stručný popis aktivity: psaní – esej 

Použité metody: diskuse, čtení, rozbor textu, brainstorming, psaní 

Použité pomůcky: str. 84 – 85 Venture into First for Schools 

Časová náročnost: 45 min 

Postup realizace: Na úvod studenti budou mluvit v menších skupinkách (v každé skupince 

bude alespoň jedna dívka) o sportu/hodinách TV ve škole, sportovních aktivitách po škole, 

porovnají hodiny TV (dívky X chlapci). Poté společně provedeme reflexi.  

Každý student dostane rozstříhaný text eseje. Studenti pracují samostatně a dají jednotlivé 

části do správného pořadí – studenti odůvodní své rozhodnutí (všímají si „linking devices“). 

Dále zopakujeme psaní eseje, strukturu a obsah jednotlivých paragrafů.  

Přečteme si zadání eseje a studenti budou ve dvojicích přemýšlet nad body, které by se mohly 

objevit v eseji – zapíšeme na tabuli.  

Studenti budou pracovat samostatně na plánu své eseje, fráze, spojovací výrazy, atd. 

V úvodním paragrafu představí téma eseje a jejich názor na dané téma. V hlavní části eseje si 

studenti promyslí, co budou psát k jednotlivým bodům eseje a přidají svůj bod („topic 

sentence“, „linking devices“, atd.), v závěrečném paragrafu vyjádří celkový názor na dané 

téma a shrnou své názory.  
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V této fázi mají studenti připraven plán své eseje a mohou začít psát. Studenti dokončí esej za 

domácí úkol. 

Důležitou součástí psaných textu je i interpunkce. Projdeme si názvy interpunkčních 

znamének a základní použití. Studenti poté doplní interpunkci a velká písmena ve cvičení 5 na 

straně 85.  

 

Příloha: kopie str. 84 – 85 Venture into First for Schools 

    Pracovní list (otázky k diskusi) 

  



 

  



 

  



 

Discuss the following questions. 

1. Do you have to do sports or other physical activities during the school day? 

2. Would you like to do more? Why yes/no? 

3. Can you describe your PE lesson? 

4. Do you do any sports after school? Why yes/no? 

5. Why don’t you go to PE lessons? Do you exercise in any way to keep fit? 

6. What are advantages and disadvantages of team and individual sports?  

7. Have you ever made any friends while doing any sports?  
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