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Prezentace 6.třída 
 

Žáci vytvoří prezentaci v programu Power Point, nebo na papír.  

Termín odevzdání: …………………. 

Na vzorovou prezentaci je možné se podívat na této adrese: www………….. 

Pokud budou žáci vytvářet prezentaci na počítači, hotovou práci přinesou buď na vlastním 

Flesh-disku, nebo CD, nebo ji mohou poslat na e-mail:………….@............... 

 

My life 

 

1. strana – My life , jméno, třída 

2. strana - My name is ……. I live in ………. I ´m ……… years old. 

3. strana - I have got … sister/ brother. Her/his name is…... 

4. strana - I get up at ….. o´clock. I have breakfast at ….. I go to school at ….o´clock.  

I go by car/bus/train/ walk. 

5. strana - In the afternoon I ……………… 

6. strana - I have dinner at………. 

7. strana – I go to bed at………. 
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