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Abstract
Abstract The nal thesis is concerned with teaching pronunciation of voiced and voiceless TH consonants /ð/ and /θ/. The objectives of the work are
to focus on teaching secondary school students to produce these sounds correctly. The thesis deals with a question whether it is possible to achieve
faultless pronunciation of the TH consonants. The theoretical part enlists features of pronunciation …více
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How to Teach Pronunciation. Level Appropriate Suggestions on Teaching English Pronunciation Skills. Share. Flipboard. Voiced and Voiceless
Consonants - Teach the difference between voiced and voiceless consonants. Have students touch their throats to note the difference between 'z' and
's' and 'f' and 'v' to demonstrate these differences. Silent Letters - Point out examples of words with silent letters such as the 'b' in 'comb', '-ed' endings
in the past for regular verbs.

