SADA
VY_32_INOVACE_AJ1
„Free time and entertainment“
Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým
materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem.
Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz

Rural craft and woodworks
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Rural craft and woodworks

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o ochraně životního prostředí, tvorbě řemesel v
regionu, slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného
hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.01
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Woodland, carve, skanzen, blacksmith, farrier

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
5. 3. 2013

The breeding of farm animals
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

The breeding of farm animals

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o způsobech chovu domácích zvířat u nás i ve
světě, slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného
hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.02
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Cows, herds, flocks, goats, gees, piglets, hens, turkeys, ostriches, ….

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
6. 3. 2013

www.zlinskedumy.cz

Environmental protection, animal welfare
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Environmental protection, animal welfare

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o ochraně životního prostředí, zvířat a
poskytované péči formou obohacení slovní zásoby, reflexe a práce s obrazovým materiálem a
slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.03
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Natural reserves, caregiver, safari,…

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
26.03.2013

Fishing
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Fishing

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o způsobech rybaření ve světě pomocí obrázků s
vysvětlením technik rybaření ve světě i formou poslechů videí a slouží jako příprava k vykonání
maturitní zkoušky, rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.04
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Fishing, rod, net, stilts fishing, …..

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
01.03.2013

Social board games

Gardening
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Stupeň a typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Vzdělávací oblast

Jazykové vzdělávání

Vzdělávací obor

Anglický jazyk

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Gardening

Druh učebního materiálu

Pictures,tests, cards, passwords,….

Anotace

Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby při studiu zakládání zahrad , a to formou
odpovídání na quízové otázky a slouží také jako příprava k vykonání maturitní zkoušky.

Klíčová slova
Ročník

Horticulture, ornamental plants, herbs
II.-IV.

Typická věková skupina

16 - 19 let

Autor
Datum zhotovení

Ing. Zbyněk Pyš
8. 3. 2013

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.06

Therapy
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Therapy

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o terapiích při provozování různých činností
formou znalostního testu a slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti
formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.07
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Hippotherapy, retirement, aromatic candle, mental training….

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
10.4.2013

Music, bands and theatres
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Music, bands and theatres

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby v oblastech kulturního života formou kvízu,
poznávání hudebních nástrojů, hudebních stylů i historie a slouží jako příprava k vykonání
maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.08
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Instruments, drum, violin, guitar, piano, organ…..

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
17.4.2013

Needle works
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0441

Název projektu

Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.09
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Needle works

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby v oblastech kulturních tradic, práci šikovných
rukou, a to formou quizu a slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti
formou samostatného hovoru.

Anotace
Klíčová slova

Needle, pin, button, ribbon,thread,…

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
1.5.2013

Volunteering

Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.10
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Volunteering

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o různorodé práci dobrovolníků v různých oblastech
světa i lidské činnosti. Na základě práce s textem, překladů vět, doplňování nových slov je student
veden k samostatnému hovoru o tématu a tím k zdárnému vykonání maturitní zkoušky, popř.
uplatnění při vlastní práci.

Anotace

Klíčová slova

Volunteering, work, monitoring, gathering, backpacking, ….

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
28.4.2013

Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Bee-keeping

Druh učebního materiálu

Pictures, tests, quiz …
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o způsobech včelaření ve světě, a to formou
znalostního quizu a slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou
samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.11
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Thorax, tibia, heel, pollination, hives, beeswax, …

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
12. 4. 2013

Falconry
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Falconry

Druh učebního materiálu

Výuková presentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby, a to formou quizu, o způsobech sokolnictví ve
světě, slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného
hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.12
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Supple, lubricated, bruise, falcon, spin, whistle, …

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
22.4.2013

Barbecue – cooking out
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Barbecue – cooking out

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o způsobech přípravy jídel v přírodě jako jedné z
forem zábavy a trávení volného času s přáteli, a to formou roháčku a testu a slouží jako příprava
k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.13
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Barbecue, grill,…

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
10.4.2013

Mushroom-picking
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Mushroom-picking

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby v oblastech mykologie-houbaření, poznávání hub
u nás i ve světě, pochopení některých odborných výrazů přiřazovací metodou, slouží jako
příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.14
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Mushrooming, morphology, boletus, mycology….

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
8.5.2013

Unorthodox sports and games
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Označení vzdělávacího materiálu

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.15

Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Unorthodox sports and games

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování nové slovní zásoby o způsobech netradiční sportovní zábavy ve světě,
seznamuje studenta s pravidly hry v šipky, v poznávání nových druhů her a slouží jako příprava k vykonání
maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru. Nová slova jsou využita v překladech.
Darts, shooting, archery, bowls, pool, battered, sniper,….
II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
10.6.2013

Anotace
Klíčová slova
Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

Breeding of exotic animals
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Breeding of exotic animals

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby, práce s textem na podkladě tématu o způsobech
chovu exotických zvířat ve světě, a to formou testu a obohacení si nové slovní zásoby, slouží jako
příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.16
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Breeding, malpractice, escape, get tired of….

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
15.5.2013

Collection – inanimate nature
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Collection – inanimate nature

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o způsobech sběru a poznávání nerostů formou
obrazové dokumentace a kvízu, slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a rozvíjí
znalosti formou samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.17
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Jasper, Pyrites, Olivenite, Tourmaline, Klinoptiolit …..

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
20.4.2013

Collection – living nature
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Collection – living nature

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby o motýlích a broucích-sbírkách, a to formou hry –
kvízu, rozvíjí tak i znalosti z entomologie v Aj, slouží jako příprava k vykonání maturitní zkoušky a
rozvíjí znalosti formou samostatného hovoru.
Butterfly, beetles, ability, collections, …
II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
4.6.2013

Anotace
Klíčová slova
Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.18
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Birdwatching
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Birdwatching

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby z problematiky ornitologie, poznávání ptáků
formou obrazové dokumentace, vysvětlení „matoucích“ pojmů, a tak rozvíjí znalosti i formou
samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.19
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Binocular, spotting, tripod, cuckoo, …

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
13.6.2013

Painting
Název a adresa školy

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
nábřeží Dukelských Hrdinů 570
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Název operačního programu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu
Název projektu
Označení vzdělávacího
materiálu
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor

CZ.1.07/1.5.00/34.0441
Využití ICT ve výuce

Název tematické oblasti (sady)

Free time and entertainment

Název vzdělávacího materiálu

Painting

Druh učebního materiálu

Výuková prezentace
Prezentace slouží k procvičování slovní zásoby z oblasti malířství, seznamuje s technikami a styly
umění, s významnými světovými malíři formou doplňování do textu a rozvíjí znalosti formou
samostatného hovoru.

Anotace

VY_32_INOVACE_AJ1.PYS.20
Odborné vzdělávání
Jazykové vzdělávání
Anglický jazyk

Klíčová slova

Painting, surrealism, romanticism, impressionism, …

Ročník
Typická věková skupina
Autor
Datum zhotovení

II.-IV.
16 - 19 let
Ing. Zbyněk Pyš
15.6.2013

