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At the art gallery – pracovní list 
 
I. Put the letters into the correct order: 
      L A CH K                   _  _  _  _ 

O A C N Y R              _  _  _  _  _  _ 

S U B R H                   _  _  _  _  _   

A N C A V S               _  _  _  _  _  _ 

E L E T P A T             _  _  _  _  _  _  _ 

R O P A I T R T          _  _  _  _  _  _  _  _ 

 

II. Make collocations: 
     Wax                                      life                           ……………………………………… 

Water                                    crayon                     ……………………………………… 

Oil                                         ink                           ……………………………………… 

Still                                       colours                       ……………………………………… 

Figure                                   paints                       ……………………………………… 

Indian                                   painting                     ……………………………………… 

 

III. Fill in the correct word: 
Illustrations, sitter, sculptor, still life, painter, landscapes, portrait, nude 

The Mona Lisa is a ……………….of a woman by the Italian …………..Leonardo da Vinci. 

I love to paint …………………. in the autumn. The colours of nature are amazing. 

When I was a child I loved books with ………………………… 

I`m going to paint a …………………….I need a vase and some flowers. 

The picture of an unclothed human body is the………………… 

David is a masterpiece by the Italian …………………..Michelangelo. 

Would you like to be a ……………..for my painting? 

 

IV. Translate: 
Výstava 
Kresba 

Voskovka 

Tuš 

Uhel 

Akvarel 

Olejomalba  

Socha 



Řešení 
I. Put the letters into the correct order: 
      L A CH K                   CHALK 

O A C N Y R              CRAYON 

S U B R H                   BRUSH 

A N C A V S               CANVAS 

E L E T P A T             PALETTE 

R O P A I T R T          PORTRAIT 

 

II. Make collocation: 
     Wax                                      life                            wax crayon 

Water                                    crayon                       water colours 

Oil                                         ink                            oil paints 

Still                                       colours                      still life 

Figure                                   paints                        figure painting 

Indian                                   painting                     Indian ink 

 

III. Fill in the correct word: 
Illustrations, sitter, sculptor, still life, painter, landscapes, portrait, nude 

The Mona Lisa is a portrait of a woman by the Italian painter Leonardo da Vinci. 

I love to paint landscapes in the autumn. The colours of nature are amazing. 

When I was a child I loved books with illustrations. 

I`m going to paint a still life. I need a vase and some flowers. 

The picture of an unclothed human body is the nude. 

David is a masterpiece by the Italian sculptor Michelangelo. 

Would you like to be a sitter for my painting? 

 

IV. Translate: 

Výstava                             exhibition 
Kresba                               drawing 

Voskovka                          wax crayon 

Tuš                                    Indian ink 

Uhel                                  charcoal 

Akvarel                             watercolour 

Olejomalba                       oil painting 

Socha                                sculpture          



Metodický pokyn: 
Pracovní list obsahuje čtyři cvičení. 

V prvním cvičení žáci sestavují z písmen slova. Cílem je zopakovat slovní zásobu  

z prezentace At the art gallery. Časový limit jsou tři minuty. Každý žák pracuje sám. Žáci 

nepoužívají slovník. Po uplynutí časového limitu následuje společná kontrola. Učitel vyvolá 

některého žáka, který přečte první slovo a přeloží ho do češtiny. Vyvolaný žák napíše slovo 

na tabuli. Učitel se zeptá ostatních žáků, jestli je zápis správný, popř. vyzve ostatní žáky, aby 

zápis opravili. Kontrola zabere cca tři minuty. 

Ve druhém cvičení žáci vytvářejí slovní spojení. Každý žák pracuje sám. Žáci 

nepoužívají slovník. Časový limit pro tuto aktivitu je tři minuty. Po uplynutí limitu následuje 

společná kontrola. Učitel vyvolá některého žáka, který přečte slovní spojení a přeloží ho do 

češtiny. Pokud je něco špatně, učitel vyzve ostatní žáky k opravě. Kontrola trvá cca tři 

minuty. 

Ve třetím cvičení doplňují žáci vhodné slovo z nabídky do vět. Žáci pracují ve 

dvojicích a mohou používat slovník. Časový limit pro toto cvičení je pět minut. Po uplynutí 

času následuje kontrola. Učitel vyvolá některou dvojici, jeden žák z dvojice přečte větu 

anglicky včetně doplněného slova, druhý z dvojice větu přeloží do češtiny. Učitel se zeptá 

ostatních žáků, jestli je řešení správné. Kontrola trvá cca tři minuty. 

Ve čtvrtém cvičení žáci překládají slovíčka do angličtiny. Žáci pracují ve dvojicích. 

Žáci při tomto cvičení nepoužívají slovník. Čas vymezený pro tento úkol je pět minut. 

Následuje společná kontrola, při níž vyvolaný žák napíše překlad na tabuli. Ostatní žáci 

kontrolují správnost zápisu. Kontrola cvičení trvá cca tři minuty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prameny a literatura: 
Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 

 

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 

 

Všechna neocitovaná autorská díla včetně příkladů jsou dílem autorky. 

 
 

 

 


