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A.  ÚVOD DO PROJEKTU: TVORBA NOVÝCH INTERAKTIVNÍCH 
MATERIÁLŮ PRO POTŘEBY VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA 
V 1. - 3. TŘÍDÁCH ZŠ

Pro rozšíření a zkvalitnění výuky angličtiny jsme pro Vás připravili ucelenou sadu interaktivních materiálů pro výuku 
anglického jazyka v 1. období RVP ZV (1., 2. a 3. ročník). Sada obsahuje multimediální materiály určené k výuce po-
mocí interaktivní tabule (jejichž součástí jsou různá cvičení, hry, animace, videa), obrázkové karty, sady magnetek s mag-
netickými podložkami a také hrací magnetické kostky. Součástí sady jsou i pracovní listy připravené jak v elektronické, 
tak v tištěné podobě určené pro přímou práci každého žáka.
Žáky prvního ročníku provází materiály medvídek Sam. Materiály jsou připraveny tak, aby žáci byli vtaženi do výuky hra-
vou formou, a vzhledem k nedostatečné čtenářské dovednosti žáků je látka zpracována především obrázkovou formou.
Žáky druhého ročníku provází materiály skupinka zvířátek. Zavede žáky do známých pohádek a přirozenou cestou je 
motivuje k rozvoji konverzace v cizím jazyce.
Žáky třetího ročníku provází materiály skupinka dětí a kočička kouzelnice, žáci s nimi prožívají různá dobrodružství, při 
kterých zvládnou náročnější učivo tohoto ročníku.
Multimediální materiály určené pro výuku s využitím interaktivní tabule ve spojení se sadami interaktivních pomůcek 
a pracovních listů umožňují aktivní zapojení všech žáků do výuky. S využitím různých vjemů (text, audio, video, pracovní 
činnost) lze kombinovat výukové metody podle specifi ckých reakcí jednotlivých žáků během vyučovací hodiny.
Grafi cké zpracování materiálu využívající barev, tvarů a čísel usnadňuje přehlednost a názornost učiva. Velmi vhod-
né je také využití názorných příkladů jako pomůcky pro řešení jednotlivých cvičení. Mimo klasický text informačního 
charakteru obsahují multimediální materiály mnoho zajímavých prvků: čtenářské rozcvičky, cvičení pro nácvik správné 
výslovnosti, praktické opakování učiva lekce, projektová cvičení určená k cyklickému opakování učiva aj. Celobarev-
né strany s velmi poutavými obrázky zpříjemní atmosféru výuky. 
Interaktivní podoba tedy zprostředkovává inovaci výuky pro široký okruh recipientů – žáků ZŠ. Prostřednictvím inter-
aktivní formy učitelé aktivně zapojí všechny žáky do výuky a žáci se tak nestávají pouze pasivními posluchači. 
Moderní a progresivní forma výuky umožňuje ideálním způsobem kombinovat celou řadu výukových metod (text, 
obrázek, audio, video). Je prokázáno, že každý žák reaguje specifi ckým způsobem na různé podněty, a je tudíž nezbytné 
nabídnout žákům co nejširší spektrum způsobů výuky. Kombinace různých výukových metod pozitivně motivuje žáky 
k zájmu o cizí jazyk. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované 
Evropy a světa.
Multimediální materiály pro 1. až 3. ročník nabízejí ve dvou dílech přehledně zpracované učivo pro každý ročník. 
Tabulky učiva pomohou učitelům i rodičům zorientovat se v objemu učiva navrženého pro daný ročník, které má žák 
obsáhnout za určité období. Předností je zpracování učiva do tematických celků po jednotlivých měsících. Vzhledem 
k tomu, že materiály vznikaly ze zdrojů inspirace autorky na základních školách ve Velké Británii, byly inspirovány 
moderními výukovými metodami práce a obsahují říkanky a básničky korespondující s tematickými okruhy uči-
va. S náměty pro pohybové činnosti zapojujeme také využití rytmických činností. Ty podporují snadné a nenásilné 
osvojení si učiva s využitím rýmu a přirozeného rytmu řeči jako mnemotechnické pomůcky. Díky trvalé spolupráci se 
St. Mary’s Catholic Primary School v Londýně můžeme našim žákům na fotografi ích, audiozáznamech a videozá-
znamech zprostředkovat život jejich vrstevníků ve Velké Británii. 
Naše multimediální materiály nabízejí vedle básniček a písniček, oblíbených mezi dětmi z britského prostředí, také au-
torské básně a písně s využitím základní, tematicky koncipované slovní zásoby. Nabízí tak nejen zábavné, ale také 
snadné osvojení si probírané slovní zásoby a mluvnických jevů každé lekce. Multimediální materiály jsou mezipřed-
mětově propojeny s ostatními výukovými oblastmi, což umožňuje komplexní pojetí témat a zároveň vzájemnou 
kombinaci poznatků pro danou věkovou kategorii žáků. Materiály naplňují očekávané výstupy pro 1. období RVP 
ZV. Cíle předkládané koncepce vedou k realizaci výukových strategií: 
Podmínky výuky:  radostné a bezpečné prostředí zbavené ostychu (např. s využitím maňáska Sama v 1. ročníku nebo oblíbe-

ného pohádkového prostředí dětí ve 2. ročníku a využití kouzel a čar k osvojení si učiva ve 3. ročníku).
Výukové prostředky: multisenzoriální přístup.
Výukové principy:  od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu, princip zpětné vazby – prostor k opravám 

chyb a sebehodnocení, princip názornosti, situační pojetí výuky, princip týmové práce, systematičnost.
Výukové metody: činnosti formou hry, metody k rozvoji komunikace (i mimoslovní), dramatické hry.
V oblasti receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovedností očekáváme, že žák bude vyslovovat a číst 
foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby, rozumět jednoduchým větám a adekvátně na ně reagovat, 
rozlišovat grafi ckou a mluvenou podobu slova, pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované 
konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění. V poslední fázi výuky v 1. období RVP ZV bude schopen 
samostatně používat abecední slovník.
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B. OBSAH SADY INTERAKTIVNÍCH MATERIÁLŮ 
Součástí sady interaktivních učebních materiálů k výuce anglického jazyka pro 1. období RVP ZV jsou:

1. MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY 
Listen and play (With teddy bears!)
 multimediální materiály pro výuku anglického jazyka pro 1. ročník, 1. a 2. díl 

Listen and play (With animals!)
 multimediální materiály pro výuku anglického jazyka pro 2. ročník, 1. a 2. díl

Listen and play (With magicians!)
 multimediální materiály pro výuku anglického jazyka pro 3. ročník, 1. a 2. díl

2. SADA INTERAKTIVNÍCH POMŮCEK
Listen and play (With teddy bears!)
 pro výuku anglického jazyka v 1. ročníku

 Hrací karty s obrázky slovní zásoby – 1 sada
 Hrací kostky k procvičení učiva – 1 sada (2 kostky)
 Skládací magnetické puzzle k procvičení učiva včetně vzdělávací magnetické tabulky – 4 sady

Listen and play (With animals!)
 pro výuku anglického jazyka ve 2. ročníku

 Hrací karty s obrázky slovní zásoby – 1 sada
 Hrací kostky k procvičení učiva – 1 sada (2 kostky)
 Skládací magnetické puzzle k procvičení učiva včetně vzdělávací magnetické tabulky – 4 sady

Listen and play (With magicians!)
 pro výuku anglického jazyka ve 3. ročníku

 Hrací karty s obrázky slovní zásoby – 1 sada
 Hrací kostky k procvičení učiva – 1 sada (4 kostky)
 Skládací magnetické puzzle k procvičení učiva včetně vzdělávací magnetické tabulky – 4 sady

3. PRACOVNÍ LISTY
Pracovní listy jsou zpracovány v tištěné i elektronické formě, elektronická forma je součástí multimediálních materiálů.
Listen and play (With teddy bears!)
 pro výuku anglického jazyka v 1. ročníku

 Pracovní listy pro 1. ročník

Listen and play (With animals!)
 pro výuku anglického jazyka ve 2. ročníku

 Pracovní listy pro 2. ročník

Listen and play (With magicians!)
 pro výuku anglického jazyka ve 3. ročníku

 Pracovní listy pro 3. ročník
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C. MULTIMEDIÁLNÍ MATERIÁLY

I. INSTRUKCE K MULTIMEDIÁLNÍM MATERIÁLŮM
Multimediální materiály jsme pro vás připravili v univerzálním programu Media Creator (MC), ve kterém jsou podobně 
zpracovávány i multimediální interaktivní učebnice plus (MIUč+) našeho nakladatelství. Zpracování v tomto programu 
umožňuje instalovat materiály do libovolného umístění na libovolné množství počítačů vaší školy a plně je využívat na 
libovolné interaktivní tabuli nebo na PC. 

1. ZPĚTNÁ VAZBA, AKTUALIZACE, SDÍLENÍ
Program umožňuje aktualizaci materiálů přes internet. Proto uvítáme zpětnou vazbu, kterou můžete nejlépe projevit 
v diskuzích na diskuzním fóru dostupném z webových stránek našeho projektu http://www.english-nns.cz. Vybrané pod-
něty pak zpracujeme do aktualizací, které doporučujeme pravidelně provádět – jejich nabídka se zobrazí při spuštění 
programu. Na základě vašich připomínek rovněž upravíme druhé díly připravených multimediálních materialů, které po 
provedení úprav obdržíte na DVD.
Každý uživatel si navíc může obsah materiálů rozšířit dle vlastních požadavků: vkládáním vlastních podstránek, fotogra-
fi í, videí nebo interaktivních cvičení, ty pak může na uvedeném serveru sdílet s ostatními uživateli. Tvorba některých typů 
interaktivních cvičení (např. pexeso) je navíc usnadněna pomocí přednastavených šablon.
Následující podkapitoly vás pak seznámí se všemi znalostmi, které práci s multimediálními materiály umožňují a usnad-
ňují.

2. INSTALACE
Podrobné pokyny, které Vás provedou instalací a prvním spuštěním krok za krokem, najdete na webových stránkách 
http://www.english-nns.cz.

3. ZÁKLADNÍ ORIENTACE
Pracovní plocha 
  prostor, kde se zobrazují stránky mul-

timediálního materiálu i konkrétního 
doplňkového obsahu jako interaktiv-
ních cvičení, videí a animací. 

Panel nástrojů (Levý panel)
  obsahuje základní grafi cké nástroje 

a šipku (ikona) umožňující putování 
materiálem a ovládání obsahu.

Panel interak. materiálů (Dolní panel) 
  obsahuje důležitá funkční tlačítka 

(Reset – smaže všechny neuložené 
změny v materiálu, krok zpět a vpřed, 
lupa + –, maximalizovat a nápověda), 
zelená tlačítka (Kapitoly a souhrny 
doplňkového obsahu) a stránkování, 
které umožňuje procházet jak strán-
kami materiálu, tak pracovních listů. 
Volnou součástí panelu interaktivního 
materiálu jsou vpravo ikony vybra-
ných pomůcek a příloh a koš.

Pomocný panel (Pravý panel) 
  Pomáhá v orientaci v multimediálním materiálu, může např. zobrazovat náhledy stran. Lze ho jako jediný z panelů 

zavřít kliknutím na křížek.

Hlavní menu (Horní panel) 
  obsahuje nastavení veškerých funkcí multimediálního materiálu. Především v menu Soubor možnost uložit a ukon-

čit, v menu Vrstvy zobrazování a skrývání vrstev (zobrazit vrstvu jiného uživatele lze pouze pokud povolil sdílení) 
a v menu Uživatel možnost přihlásit se.

  Více se o jednotlivých funkcích dozvíte po stisknutí klávesy F1 v nápovědě nebo na webových stránkách http://www.
english-nns.cz.
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Spuštěné multimediální materiály v režimu maximalizovat (kliknutí na pří-
slušné tlačítko) vypadá přibližně takto:

akce / výběr
vypnutí akce
ruka
volný tah
zvýrazňovač
guma
čára
obdélník
elipsa
text
poznámka
obrázek
kyblík / výplň
kapátko
výběr barvy tahu

hlavní menu náhled stran
obrázky, zvuky, videa

náhled fotoalb

síla tahu
barva tahu / výplně

název kapitoly

reset
zpět

vpřed oddálit
přiblížit
maximalizovat

spustí pracovní listy

navigace ve stranách 
interaktivního materiálu

přidat doplňkovou stranu

paleta barev

vlastní barvy
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II.  METODICKÉ POKYNY K MULTIMEDIÁLNÍM MATERIÁLŮM
1. INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ ZE STRÁNKY
Interaktivní cvičení ze stránky tvoří základ multimediálních materiálů a zobrazí se přímo po kliknutí na konkrétní část 
stránky obsahující toto cvičení (nejsou uvedeny pod ikonou “IC”):

Interaktivní cvičení ze stránky jsou určena k vyvození učiva a k jeho procvičení. Na základě zobrazené stránky sestavíte 
vyučovací hodinu – vyvodíte učivo, procvičíte ho a zopakujete. Stránky materiálů se v jednotlivých lekcích opakují ve 
stejném sledu:
– jsou zde stránky s vyvozením učiva – nové slovní zásoby a její aplikace na nové vazby (mluvnické učivo a fráze),
–  následují stránky s procvičením učiva a připomenutím učiva již probraného z předchozích lekcí, které lze aplikovat na 

nově probranou slovní zásobu lekce,
–  uvedeny jsou strany s příběhy, kde si žáci procvičí poslech s porozuměním textu a své dramatické dovednosti,
–  zábavné jsou stránky určené k opakování učiva, kde je zopakována slovní zásoba lekce a nově probrané mluvnické jevy 

a fráze; výhodou hravé formy opakování je, že zaujme všechny žáky a nenásilnou formou je přiměje k procvičení učiva; 
není cílem upozorňovat žáky na jejich chyby, ale v příjemné atmosféře hry je povzbudit k zájmu o cizí jazyk,

–  ke konci lekcí jsou stránky s přehledy slovní zásoby, mluvnického učiva a frází každé lekce,
–  kapitolu uzavírá stránka „britských reálií“, kde se žáci seznamují se životem jejich vrstevníků v Anglii a formou projek-

tu si přiblíží život žáků v Anglii s porovnáním s jejich životem u nás.

Pokyny pro práci s cvičeními ze stránky pro 1. ročník, 1. díl
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

LEKCE 1 – AHOJ
str. 4
1   Poslechněte si pozdravy (HELLO! – GOOD MORNING!). Vysvětlete žákům, co tyto pozdravy znamenají a společně je zopakujte.  
 Nácvik výslovnosti
  Před opakováním z poslechu je vhodné se zaměřit na procvičení správné výslovnosti pomocí tabulky na str. 40–41. Společně i samostatně pak žáci 

jednotlivá slovíčka opakují.
2    Poslechněte si, jak se představují medvídci, kteří vás budou provázet naší učebnicí (HELLO, I’M SAM. HELLO, I’M MEL. HELLO, I’M LISA. 

HELLO, I’M TOM. HELLO, I’M SISSI. HELLO, I’M PIP.). Vysvětlete žákům význam a použití vazby I AM, a to i v tzv. staženém tvaru I’M. 
Zopakujte věty podle nahrávky.

   Poslechněte si písničku HELLO. Medvídek Sam v ní zdraví ostatní medvídky písničkou HELLO! a oni se mu představují. Nyní si písničku 
zazpívejte s medvídkem Samem vy, pozdravte ho také a s žáky se mu jednotlivě představte (HELLO, I AM  / I’M…). 

str. 5
1   Poslechněte si rozhovor. Vysvětlete žákům, o čem pojednává. Poslechněte si rozhovor rozdělený do jednotlivých vět a nechejte žáky, aby je po-

stupně zopakovali a na závěr ve dvojicích přehráli jako scénku (1. HELLO, I’M SAM. WHAT’S YOUR NAME? – HELLO, I’M PIP. 2. HELLO, 
PIP. – HELLO, SAM.).

 Nácvik výslovnosti
  Před opakováním z poslechu je vhodné se zaměřit na procvičení správné výslovnosti pomocí tabulky na str. 40–41. Společně i samostatně pak žáci 

jednotlivá slovíčka opakují. 
2    Poslechněte si další rozhovor, ve kterém se kamarádi Sam a Pip loučí (1. GOOD BYE. – GOOD BYE. 2. BYE, PIP. – BYE, SAM.). Vysvětlete 

žákům, o čem rozhovor pojednává. Poslechněte si rozhovor rozdělený do jednotlivých vět a nechejte žáky, aby je postupně zopakovali a na závěr 
ve dvojicích přehráli jako scénku. 

   Poslechněte si písničku BYE, BYE a zazpívejte si ji. Rozlučte se touto písní s medvídkem na konci hodiny. Při zpěvu písničky mu zamávejte na 
shledanou. Písničku můžete využít na konci každé hodiny na rozloučenou.

str. 6
Opakování a procvičování
1.   Pomocí pantomimy si připomeňte fráze, které používáme při vítání a loučení (HELLO, GOOD MORNING, (GOOD) BYE.).
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 Nácvik výslovnosti
  Před opakováním z poslechu je vhodné se zaměřit na procvičení správné výslovnosti pomocí tabulky na str. 40–41. Společně i samostatně pak žáci 

jednotlivá slovíčka opakují.
   Jakmile vyučující vysloví pozdrav HELLO, GOOD MORNING, žáci větu nahlas zopakují a navzájem si podají ruce. Jakmile vyslovíte (GOOD) 

BYE, žáci opět společně zopakují, ale nyní na sebe mávají. Takto procvičte několikrát. 
2.   Prohlédněte si obrázky, na kterých se lidé zdraví, představují nebo loučí. Žáci rozhodnou, jaký pozdrav patří k danému obrázku (HELLO. 

WHAT’S YOUR NAME? GOOD MORNING. I’M… (GOOD) BYE.) a ve dvojicích je přiřazují a vyslovují. Všechny pozdravy nakonec pro 
kontrolu vyslovte nahlas podle pořadí obrázků, do posledního obrázku si žáci mohou domalovat sebe nebo svého kamaráda.

   Na konci stránky vysvětlete význam hodnocení GOOD a VERY GOOD. Žáci sami zhodnotí, jak dobře si osvojili nové učivo. Toto hodnocení 
prochází celým multimediálním materiálem, je nedílnou součástí stran s opakováním vždy na konci a na začátku nové lekce.

str. 7
  Opakování slov. Shrnutí slovní zásoby použité v této lekci.

  Poslechněte si s žáky výslovnost slov a frází. Zopakujte je několikrát. 
 Nácvik výslovnosti
  Po poslechu nahrávky vyučující stejným způsobem jako na straně 40–41 procvičí s žáky známá slovíčka. Nejprve je budou opakovat společně po vyu-

čujícím, pak jednotlivě. Například: p – a pen, a pencil, a plum atp. Obdobným způsobem bude vyučující pracovat v ostatních lekcích. 

LEKCE 2 – ŠKOLA
str. 8
Opakování a procvičování
1.   Žáci hrají ve dvojicích. Házejí střídavě kostkou a postupují v herním plánu po stopách medvídků. Když přeskočí políčko s obrázkem, zamyslí 

se, která věta se hodí k obrázku (HELLO, GOOD MORNING, I’M… (žák doplní své jméno), (GOOD) BYE.) a vysloví ji nahlas. Pokud jsou na 
obrázku dvě osoby, vyzkouší si se spolužákem krátký rozhovor. 

str. 9
1    Poslechněte si nová slova (A SCHOOL, A BAG, A BOOK, A PEN, A PENCIL, A TEDDY BEAR) ve spojení s neurčitým členem A. Vyučující 

ukáže jednotlivá slova na obrázku a ještě několikrát je vysloví. Žáci opakují slova po vyučujícím a ukazují na příslušný obrázek. Vysvětlete žá-
kům použití neurčitého členu A před těmito slovy. Do češtiny se neurčitý člen může (ale nemusí) překládat jako nějaký, jakýsi, případně jeden. 
S pomocí nahrávky slova zopakujte. Žáci je vyhledají na obrázku, kde jsou v černobílé variantě, a vybarví podle vzoru pod obrázkem.

2    Nechejte žáky, aby si jednotlivá slova ve dvojicích zopakovali podle obrázků. Ke každému obrázku si žáci poslechnou dva názvy. Vyberou ten 
správný.

str. 10
1    Poslechněte si nová slova ve větách: THIS IS A SCHOOL. THIS IS A BAG. THIS IS A BOOK. THIS IS A PEN. THIS IS A PENCIL. THIS IS 

A TEDDY BEAR. Vyučující ukáže jednotlivá slova na obrázku a několikrát je vysloví. Žáci opakují slova po vyučujícím a ukazují na příslušný 
obrázek. Společně si je zopakujte. Vazbu THIS IS A…  použijeme tehdy, když hovoříme o předmětu, který se nachází v naší blízkosti. Tuto 
vazbu používáme například v situaci, kdy ukazujeme prstem přímo na jednotlivé obrázky nebo na obrázky na kartách. Žáci přiřadí nahrávky 
k obrázkům. Obrázky, které medvídci ukazují na kartách, pak žáci hledají v „pavoučí síti“. Pojmenují je. Tvoří ve dvojicích věty podle vzoru: 
THIS IS A… 

str. 11
1    Naučte se nová slova a vazby (LISTEN. SING. COME HERE.). Ukažte žákům, jakou činnost označují. Naučte se tato slova ještě jednou, ten-

tokrát ve zdvořilostní vazbě se slovem PLEASE (LISTEN, PLEASE. SING, PLEASE. COME HERE, PLEASE.). Pro lepší názornost můžete 
zároveň jednotlivé činnosti předvádět. Medvídek Sam v každém okénku představuje jednu z činností (LISTEN. SING. COME HERE.). Každý 
medvídek je podbarven jinou barvou. Podle diktátu vyučujícího žáci seřadí obrázky. Pod barevným obrázkem jsou černobíle vytečkované sym-
boly. Žáci přiřadí nahrávky k obrázkům podle toho, jakou činnost znázorňují (LISTEN, SING, COME HERE).

2    Poslechněte si písničku COME HERE AND PLAY. Zazpívejte si ji a předvádějte jednotlivé činnosti, které ve škole společně děláte, podle textu 
písně.

str. 12
1    Připomeňte si pomocí obrázků nejprve slovní zásobu lekce Škola ve spojení se členem neurčitým. Projděte si společně znovu všechna slova 

po řádcích, tentokrát je ale vkládejte do vazby THIS IS A… Vyučující ohodnotí, opraví výslovnost a žáci slovo zopakují. 
   Poslechněte si nahrávku, ve které zazní otázka WHAT’S THIS? Vysvětlete, co tato otázka znamená. Podle nahrávky ji zopakujte. Žáci reagují 

celou větou podle nápovědy a obrázku THIS IS A BOOK. 
   Nacvičte reakci na otázku WHAT’S THIS? odpovědí začínající THIS IS A… s obrázky slov, která žáci umí pojmenovat.
2    Poslechněte si písničku ABRACADABRA. Pokuste se ji společně naučit. S písničkou si připomenete činnosti, které jste se naučili v této lekci 

pojmenovat. Snadno a rychle si osvojíte otázku WHAT’S THIS? Na závěr písničky ukazuje vyučující obrázky, které umí žáci pojmenovat a pro-
cvičí s žáky i odpovědi na otázku THIS IS A…

str. 13
1   Poslechněte si rozhovor medvídků. Připomeňte si společně, o čem pojednává. Poslechněte si rozhovor rozdělený do jednotlivých vět a nechejte 

žáky, aby je postupně zopakovali a na závěr ve dvojici přehráli jako scénku (1. HELLO, PIP. – HELLO, SAM. 2. COME HERE, PLEASE. – 
LISTEN. 3. WHAT’S THIS? – THIS IS A TEDDY BEAR. 4. SING. – LISTEN. 5. BYE, PIP. – BYE, SAM.).

str. 14
Opakování a procvičování
1.   Vyslovte některé sloveso (COME HERE, SING, LISTEN). Očíslujte obrázky podle pořadí vět v nahrávce.
2.   Připomeňte si pozdravy a společně si je zopakujte. Nyní vyslovujte tyto pozdravy několikrát po sobě v libovolném pořadí. Vyberte obrázek 

k nahrávce. Vybarvěte květ kolem obrázku barvou bubliny.
3.   Žáci hledají totožné předměty a zakroužkují je. Společně (ve dvojicích) si procvičí anglický název obrázku i použití slova ve větě THIS IS A… 

Totéž udělejte postupně u ostatních slov na obrázcích (A BAG, A BOOK, A PEN, A PENCIL, A TEDDY BEAR). Žáci potom procvičí tuto větu 
ve dvojicích jako reakci na medvídkovu otázku WHAT’S THIS?

str. 15
  Opakování slov. Shrnutí slovní zásoby použité v této lekci.

   Poslechněte si s žáky výslovnost slov a vět. Zopakujte je několikrát podle nahrávek. (Žáci vyzkoušejí sami sebe a zhodnotí se.)

LEKCE 3 – BARVY
str. 16
Opakování a procvičování
1.    Hledejte společně cestu od jednoho z medvídků k některému z dětí. Cestu si vyznačte. Žák pojmenuje dítě na konci cesty podle své fantazie. 

Jakmile najdete první dvojici kamarádů, společně si vyzkoušejte dialog (např. 1. HELLO. I’M SAM. – HELLO, I’M … . 2. WHAT’S THIS? – 
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THIS IS A BAG. WHAT’S THIS? – THIS IS A SCHOOL. 3. (GOOD) BYE… – (GOOD) BYE, SAM). Další dvojice si žáci vyzkoušejí vyhledat 
sami. Dialogy si žáci vyzkoušejí předvést ve dvojicích. 

str. 17
1    Naučte se nová slova (WHITE, YELLOW, PINK, RED, VIOLET, GREEN, BLUE, BROWN, BLACK). Názorně ukažte žákům, jaké barvy 

jednotlivá slova označují. Žáci zabarví kelímky s vodou podle toho, jakou barvou medvídek maloval. Po vybarvování si společně několikrát po 
sobě zopakujte názvy jednotlivých barev. 

2    Poslechněte si nová slova ve vazbě THIS IS… a věty zopakujte. Pořadí barev odpovídá tomu, jak medvídek natíral plot. Nechejte žáky, aby 
vybarvili obrázek podle tohoto zadání. Potom si projděte barvy, jak na plotě následují za sebou. Žáci si pak zkusí zapamatovat pořadí barev. 
Jeden z žáků předstoupí před třídu a zkouší si toto pořadí vybavit. Ostatní žáci kontrolují, zda si je spolužák zapamatoval správně. Ve chvíli, kdy 
se splete, vystřídá ho jiný žák a začíná od začátku.

str. 18
1    Žáci si vybarví skvrny, které se vylily z kyblíčků s barvou. Přesunou barevné skvrny, kam patří. Ve dvojicích vyslovují názvy barev. Jakmile si 

žáci osvojí názvy barev, vysvětlete význam otázky WHAT COLOUR IS THIS? a nacvičujte reakci na tuto otázku. Ukazujte přitom na různé barvy 
ve svém okolí. Žáci odpovídají jednoslovně – názvem barvy.

   Nyní si poslechněte medvídka, který říká: WHAT COLOUR IS THIS? Žáci reagují celou větou podle pořadí barev: THIS IS WHITE… 
2    Žák si slovo pro barvu a předmět na obrázku postupně nahlas procvičí ve spojení s neurčitým členem, např. A PINK BAG a dále pak v celé větě: 

THIS IS A PINK BAG. 
str. 19
1    Poslechněte si písničku WHAT COLOUR IS THIS? a pokuste se ji společně naučit. Zpívejte společně a přitom ukazujte barvy na věcech kolem 

sebe.
2    Poslechněte si komentář k barvám mašlí na ocase papírového draka (THIS IS YELLOW. YES, THIS IS YELLOW. – THIS IS BLACK. NO, 

THIS IS WHITE. – THIS IS GREEN. YES, THIS IS GREEN.). Tyto věty si vysvětlete a společně zopakujte. Potom si navzájem ukažte na barvy 
a tvořte věty, např.: THIS IS WHITE, THIS IS YELLOW. atp. Spolužák reaguje buď souhlasně, nebo nesouhlasně. Toto cvičení je možné pojmout 
jako barevný diktát.

str. 20
1    Žáci hledají cestu od jednotlivých pastelek k černobílým obrázkům školních potřeb. Podle barvy pastelky vyznačují cestu, po které předměty 

hledají. Zopakují si ve dvojicích rozhovory typu: WHAT’S THIS? THIS IS A BOOK. atd. Reagují na otázku WHAT COLOUR IS THIS? (pokud 
si už zapamatovali, tvoří tuto otázku aktivně – např. THIS IS YELLOW. atd.).

2    Připomeňte si činnosti, které umí žáci pojmenovat – připomeňte si je společně za pomoci obrázků medvídků, kteří tyto činnosti představují. 
Nyní si tyto činnosti poslechněte podle nahrávky. Žáci vybarví pod obrázkem medvídka vždy tolik tlapek, kolikrát tuto činnost uslyší. Na závěr 
zkontrolujte, jestli počet vybarvených tlapek odpovídá tomu, kolikrát jste danou činnost vyslovili.

str. 21
1    Poslechněte si rozhovor. Připomeňte si společně, o čem pojednává. Poslechněte si rozhovor medvídků rozdělený do jednotlivých vět a nechejte žáky, 

aby je postupně zopakovali a na závěr přehráli ve dvojicích jako scénku (1. HELLO, SAM.  – HELLO, PIP. 2. WHAT’S THIS? – THIS IS A PEN. 
THIS IS A BLUE PEN. WHAT’S THIS? – THIS IS A BOOK. THIS IS A RED BOOK. 3. WHAT COLOUR IS THIS? – THIS IS GREEN.).

str. 22
Opakování a procvičování
1.   Žáci vybarvují pastelky barvami, které umějí pojmenovat v angličtině. Po vybarvení pastelky ukážou obrázek spolužákovi a vysloví název 

barvy, např. THIS IS GREEN, spolužák reaguje buď YES, pokud název barvy zazněl správně, případně NO. Vyučující odpovědi ohodnotí, opraví 
výslovnost, a žáci větu zopakují.

2.   Zahrajte si hru pro zopakování slovní zásoby. Projděte společně obrázky v herním poli a připomeňte si jednotlivá slova znázorněná na obrázcích. 
Názvy podstatných jmen zapojte do vět: THIS IS A … Žáci poté hrají ve dvojicích – jeden vyhledá políčko podle hodnoty na kostce, vysloví k ob-
rázku větu THIS IS A …, kterou si pro kontrolu poslechne z nahrávky posunutím své fi gurky na toto pole. Na herní ploše jsou barevně vyznačeny 
obrázky činností, které žáci umějí pojmenovat (LISTEN. SING. COME HERE.). Když na ně hráč při hře „stoupne“, měl by slovo označující 
danou činnost vyslovit a předvést. Je možné opakovat vícekrát. 

str. 23
  Opakování slov. Shrnutí slovní zásoby použité v této lekci.

   Poslechněte si s žáky výslovnost slov a frází. Zopakujte je několikrát. 
  (Žáci vyzkoušejí sami sebe a zhodnotí se.)

LEKCE 4 – VÁNOCE
str. 24
Opakování a procvičování
1.   Připomeňte si společně názvy činností, které předvádí medvídek Sam na obálce knihy (LISTEN. SING. COME HERE.). Poté vyslovte jednot-

livé názvy činností v přeházeném pořadí, vždy ve spojení s nějakou barvou (např. LISTEN – PINK). Žáci vybarvují knihu s medvídkem, který 
vyjadřuje činnost, kterou jste slyšeli v nahrávce, barvou podle zadání. Při kontrole si připomeňte názvy barev, kterými žáci vybarvovali. Můžete si 
je zopakovat i jako reakci na otázku: WHAT COLOUR IS THIS? a po jednom obrázku se postupně žáků zeptat. Žáci reagují: THIS IS YELLOW 
(…). Abyste si připomněli i ostatní barvy, nechejte žáky pojmenovat např. barvy předmětů ve třídě.

2.   V první obdélníkové síti společně pročtěte po řádcích názvy barev. Pročtěte si také názvy obrázků v pravé obdélníkové síti. Nechejte žáky praco-
vat samostatně. Poté odpovídejte medvídkům na otázky WHAT COLOUR IS THIS? a WHAT’S THIS? Odpovědi zkontrolujte v nahrávce: THIS 
IS VIOLET. THIS IS A BOOK.

str. 25
1    Poslechněte si slovní zásobu k tématu Vánoce (A STAR, A PRESENT, A CARP, A BELL, A CANDLE, A CHRISTMAS TREE, A CHRISTMAS 

BALL). Podle nahrávky slova společně zopakujte a ukažte je na obrázku. Žáci potom porovnávají umístění těchto předmětů v obou obrázcích. 
Zjišťují rozdíly v jejich umístění. Poté jednotlivě reagují na otázky: WHAT’S THIS? WHAT COLOUR IS THIS? 

2    Nová slova si žáci připomenou ve formě barevného diktátu. Po zabarvení vyslovujte jednotlivá slova ve spojení s barvou, např. A YELLOW 
PRESENT.

str. 26
1    Společně anglicky pojmenujte všechny věci, které jsou pověšeny na stromečku. 
   Vedle stromečku sedí Sam s aktovkou v ruce, Sissi s knihou a Tom s perem. Poslechněte si, jak medvídci děkují za dárky, které našli pod stro-

mečkem (1. THIS IS A BAG. THANK YOU. 2. THIS IS A BOOK. THANK YOU. 3. THIS IS A PEN. THANK YOU.). Zahrajte si na medvídky, 
poslechněte si nahrané věty ještě jednou a pokuste se je zopakovat. 
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2     Připomeňte si názvy věcí, které patří k Vánocům. Odhalte tyto předměty ukryté v dárečcích. Potom si názvy obrázků společně pročtěte po řád-
cích. Nakonec žáci samostatně hledají dvojice, které znázorňují stejný předmět, a spojují je barevnými pastelkami. 

   Ukazujte jednotlivé předměty na kartách s obrázky. Odpovídejte medvídkovi na otázku WHAT COLOUR IS THIS? Odpovědi zkontrolujte 
v nahrávkách u dárků. V dalším slidu si můžete s obrázky procvičit navíc i otázku WHAT’S THIS? a odpověď na ni THIS IS…

str. 27
1    Poslechněte si rozhovor medvídků. Připomeňte si společně, o čem pojednává. Poslechněte si rozhovor rozdělený do vět a nechejte žáky, aby je 

postupně zopakovali a na závěr přehráli jako scénku (1. HELLO, SAM. – HELLO, PIP. 2. MERRY CHRISTMAS! – MERRY CHRISTMAS! 
3. THIS IS A RED PEN. THANK YOU. – THIS IS A BLUE BOOK. THANK YOU.).

str. 28
Opakování a procvičování
1.   Zahrajte si na medvídky na obrázcích a představte se: HELLO. I’M SAM. – HELLO. I’M PIP. MERRY CHRISTMAS. – MERRY CHRIST-

MAS a dále tvořte krátké dialogy podle vzoru: WHAT’S THIS? – THIS IS A RED (…) PEN. THANK YOU!
2.   S medvídkem Samem si zazpívejte vánoční píseň WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS. Přibližte žákům obsah písně. Poslechněte si ji 

a pokuste se ji společně naučit.
str. 29

  Opakování slov. Shrnutí slovní zásoby použité v této lekci.
   Poslechněte si s žáky výslovnost slov a frází. Zopakujte je několikrát. 
  (Žáci vyzkoušejí sami sebe a zhodnotí se.)

LEKCE 5 – RODINA
str. 30
Opakování a procvičování
1.   Žáci si pozorně prohlédnou oba obrázky (jsou stejné, liší se jen v použití barev). Hledají v obrázku barevné rozdíly, ukazují si je ve dvojicích 

a komentují nahlas, např. THIS IS A BLUE BOOK. THIS IS A GREEN BOOK atp. 
2.   Projděte si společně obrázky, jak následují za sebou, a pojmenujte je. S těmito obrázky žáci sami procvičují dialogy: WHAT’S THIS? – THIS 

IS A TEDDY BEAR. a reagují, případně sami tvoří otázku: WHAT COLOUR IS THIS? – THIS IS BROWN. a předměty zabarvují. 
str. 31
1    Poslechněte si nová slova (A MOTHER, A FATHER, A SISTER, A BROTHER). K jednotlivým slovům si ukazujte na obrázcích příslušné členy 

Samovy rodiny. Podle nahrávky je zopakujte. 
2    Seznamte žáky s novými slovy: MUM, DAD. Zahrajte si na medvídka Sama. Přesuňte členy jeho rodiny na správné místo. Pro kontrolu zazní 

správná odpověď (THIS IS MY MUM LISA. THIS IS MY DAD MEL. THIS MY SISTER SISSI. THIS IS MY BROTHER TOM. THIS IS MY 
FAMILY.).  

str. 32
1    Poslechněte si věty, ve kterých medvídek Sam říká, jak má rád svou rodinu (I LIKE MY BROTHER. I LIKE MY MUM. I LIKE MY DAD. 

I LIKE MY SISTER.). Vysvětlete význam vazby I LIKE, která se používá nejen pro vyjádření vztahu k blízkým osobám, ale i věcem, činnostem, 
zvířatům atp., a podle nahrávky zopakujte. Podle vyslovené věty zabarvěte příslušného medvídka.

2    Do rámečku pod obrázkem žáci namalují svou vlastní rodinu a představují spolužákům své rodiče a sourozence vazbou THIS IS MY… 
a I LIKE MY…, např. THIS IS MY DAD PETER, I LIKE MY DAD. apod. 

str. 33
1    Poslechněte si nová slova: GRANDMA, GRANDPA. Medvídek Sam vám představuje své prarodiče (WHO’S THIS? – THIS IS MY GRAN-

DMA LILY. I LIKE MY GRANDMA. WHO’S THIS? –THIS IS MY GRANDPA ED. I LIKE MY GRANDPA.). Podle nahrávky zopakujte.
2    Žáci se rozdělí do trojic a u zobrazených situací si podle nahrávky vyzkoušejí krátké dialogy, ve kterých budou kamarádovi či kamarádce před-

stavovat své prarodiče, např.: THIS IS MY GRANDPA. GOOD MORNING! HELLO. apod.
str. 34
1    Poslechněte si rozhovory medvídků. Připomeňte si, o čem vyprávějí. Poslechněte si je znovu po větách a nechejte žáky, aby je postupně zopa-

kovali a na závěr přehráli jako scénky (1. HELLO, PIP. – HELLO, SAM. 2. THIS IS MY MUM LISA. – HELLO, PIP. – GOOD MORNING. 
3. THIS IS MY DAD MEL. – HELLO, PIP. 4. THIS IS MY SISTER SISSI. – HELLO, SISSI. – HELLO, PIP. 5. THIS IS MY BROTHER TOM. 
– HELLO, TOM. – HELLO, PIP. 6. WHO’S THIS? – THIS IS MY GRANDMA. THIS IS MY GRANDPA. THIS IS MY FAMILY.).

str. 35
1     Poslechněte si písničku WHO IS THIS. Zazpívejte si ji společně s medvídkem Samem. Snadno a rychle si osvojíte nové věty: WHO IS THIS? 

THIS IS MY …
2     Zahrajte si na medvídka Sama. Představte členy své rodiny, např. THIS IS ED. THIS IS MY DAD (…). Přiřaďte k medvídkům tlapky s těmito 

nahrávkami. Žáci si mohou vyzkoušet ve dvojicích dialog: WHO’S THIS? THIS IS MY… Každý z medvídků zároveň předvádí některou z čin-
ností, kterou žáci umějí pojmenovat (COME HERE, LIKE, LISTEN, SING). Žáci hádají, které to jsou. Pro lepší názornost můžete zdramatizovat: 
jeden z žáků např. předstoupí před třídu, představí se (HELLO, I’M TOM.) a předvádí činnost, kterou daný medvídek ukazuje. Ostatní hádají 
a pojmenují tuto činnost v angličtině. Kdo uhodne, zaujme jeho místo, vybere si dalšího medvídka atd.

3    Vyzkoušejte si barevný diktát. Nejprve si připomeňte jednotlivá slova, jak následují za sebou. Poté obrázky vybarvěte podle nahrávky. Na závěr 
si řadu předmětů postupně opět nahlas pročtěte ve spojení s názvem barvy, např. A BLUE STAR. a zkontrolujte použité barvy.

str. 36
Opakování a procvičování
1.   Každý medvídek drží před sebou karty s obrázky různých věcí. Projděte si s žáky postupně všechny obrázky a připomeňte si společně, jak se 

zobrazené předměty nazývají v angličtině. Každý medvídek má rád jinou barvu a vlastní nějakou věc v této barvě, kterou ukazuje ostatním na 
obrázku. Žák tvoří ke každému obrázku věty podle vzoru (THIS IS A VIOLET BOOK. I LIKE VIOLET. atd.). Pracujte buď ve dvojicích, nebo 
žáky individuálně vyvolávejte. Nakonec si žáci dokreslí chybějící část obrázku.

2.   Žáci poznávají, jaké předměty se ukrývají v dárečcích. Předměty si vybarví podle balicího papíru příslušného dárečku a tvoří ve dvojicích krátké 
dialogy podle vzoru: WHAT’S THIS? THIS IS A BELL. THIS IS A PINK BELL. I LIKE PINK. atd.

str. 37
Opakování slov. Shrnutí slovní zásoby použité v této lekci.
 Poslechněte si s žáky výslovnost slov. Řekněte je nahlas. 
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HRAJ SI A OPAKUJ
str. 38
1.   Prohlédněte si obrázky, na kterých se lidé zdraví, představují nebo loučí. Poslechněte si rozhovory a zopakujte je (HELLO. WHAT’S YOUR 

NAME? GOOD MORNING. I’M… (GOOD) BYE.). Všechny pozdravy nakonec pro kontrolu vyslovte nahlas podle pořadí obrázků.
2.   Zahrajte si hru. Žáci hrají ve dvojicích, posunou fi gurku na políčko podle hodnoty na kostce a zeptají se svého spolužáka: WHAT’S THIS? Spolužák 

odpoví: THIS IS A RED (VIOLET, YELLOW, BROWN, BLUE, …) PENCIL (A CANDLE, A BOOK, A TEDDY BEAR, A PEN, A CHRISTMAS 
BALL, A BAG, …). Pokud se dostanou na políčko, ze kterého vede šipka, postoupí (případně se vrátí) na políčko, ke kterému šipka směřuje.

str. 39
Zopakujte si všechna slova z této strany. Můžete zapojit karty s obrázky. Poslechněte si nahrávku a odpovídejte na otázku: WHAT’S THIS? např. THIS 
IS A PEN, dále reagujte na otázku: WHAT COLOUR IS THIS? např. THIS IS RED a na otázku: WHO IS THIS? např. THIS IS LISA. THIS IS MY 
MUM. I LIKE MY MUM atd. Zapamatujte si řadu obrázků. Poté je zakrývejte a vzpomínejte, co na nich bylo zobrazeno. Vyberte správnou otázku 
k obrázku a odpovězte na ni celou větou.

VÝSLOVNOST
str. 40–41
Tato dvojstrana slouží pro seznámení žáků s hláskami, které jsou v angličtině běžné, ale v češtině se nepoužívají. Je možné žáky s těmito hláskami 
stručně seznámit hned v úvodu školního roku, ale naším cílem je, aby tato tabulka sloužila jako pomoc při průběžném osvojování si správné výslovnosti 
jednotlivých slov v průběhu celého roku.
Správná výslovnost je v angličtině velmi důležitá nejen pro aktivní tvoření slov, ale i pro porozumění mluvenému slovu. Pokud žák nesprávně vyslo-
vuje, má také problém při sluchovém rozlišení jednotlivých slov. Správné tvoření mnoha anglických hlásek je pro žáky nezvyklé, a je proto nutné, aby 
učitel jejich zvukovou podobu dobře vysvětlil a průběžně procvičoval. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby se nácviku a opakování výslovnosti věnoval 
každou vyučovací hodinu dostatečný čas, a to v souvislosti s probíranou slovní zásobou. 
Předkládaný seznam v češtině nepoužívaných hlásek, které jsou naopak běžné v angličtině, není úplný, vybrali jsme pouze nejpoužívanější z nich:
– [w] našpulit rty na kratičké [u], horní zuby se nedotýkají horního rtu (well, one, white);
– [æ]  široké, otevřené e, otevřít ústa na [a] a vyslovit otevřené [æ], výslovnost se hodně blíží [a] (bag, black, and, Sam, candle, dad);
– [θ]  špičku jazyka vložit mezi zuby a vytvořit syčivý zvuk podobný hlásce [s], ne [t], vzduch proudí kolem jazyka, rty jsou otevřené, ale do 

výslovnosti nezasahují (thank you, three, birthday);
– [ð]  špičku jazyka vložit mezi zuby a vyslovit hlásku podobnou českému [z], ne [d], vzduch proudí kolem jazyka, rty jsou otevřené, ale do vý-

slovnosti nezasahují (this, that, father, mother, brother);
– [ŋ]  zadopatrové, nosové n, tuto hlásku vyslovujeme i v češtině před k, g (venku, branka, Hanka, Kongo, mango), vyslovujte tak, jako byste po 

[ŋ] chtěli dodat ještě g, tím se jazyk dostane do správné polohy (morning, sing, song);
– [r]  vyslovit písmeno r, jazyk stáhnout dozadu a dolů, anglické r není tak ostré jako české;
– [ə]  temné, úzké e, tuto hlásku vyslovujeme i v češtině, pokud chceme vyslovit osamocené hlásky p, b, t, vyslovujeme [pə, bə, tə] (a book, a pen, 

hello, sister, here, colour, mother, father);
– [p, t, k]  tyto hlásky mají na začátku slova před samohláskou lehký přídech, trénink – ph, th, kh, který však v přepisu nebudeme uvádět (pen, pencil, 

Pip, Tom, car, candle, carp, colour).
Poznámka: po hláskách [st, sp, sk] je výslovnost bez přídechu (star, stand, sport, school).

Nácvik výslovnosti, str. 42–43: další příklady
[æ] – black, bag, dad, sad, happy, cap, bad, stand, and, land, camp, candle, apple, cat, map
[θ] – three, thank you, thanks, thin, thick, mouth, birthday, path
[ð] – father, brother, mother, this, that, then, they, there, with, those
[r] – right, Mary, green, brother, merry, Christmas, river, present, rabbit, run, rain, rose, room
[w] – well, win, walk, wine, window, one, white, week, water, way, we, wash, what, watch
[t] – Tim, Tom, time, talk, take, table
[p] – park, pen, pencil, pan, palm, paper, pie
[k] – cake, car, candle, come, key, cow, cold, cool

Vzhledem k tomu, že žáci na začátku školního roku ještě neumějí číst, budeme znaky pro přepis anglické výslovnosti v levých sloupcích stran považovat 
za obrázky. Budeme se snažit, aby si žáci postupně spojili vizuální a sluchovou podobu znaku. 
Seznámení se stranami 42 a 43 může vyučující pojmout tak, že bude vyslovovat anglické hlásky z levých sloupců stran a žáci budou hádat, které to jsou 
(začít nejlépe p, t, k, r, n). Poté je vyučující přečte postupně i se slovíčky vedle znaku a pobídne žáky, aby se je pokusili zopakovat. Pravděpodobně se 
to většině žáků hned nepovede, ale pravidelným a důsledným opakováním jednotlivých hlásek a slov anglickou výslovnost postupně zvládnou a nacvičí 
si ji na slovech, která si budou v průběhu školního roku osvojovat. 
V první lekci jsou podle tohoto klíče doplněna cvičení na osvojení si správné výslovnosti (zdůrazněná kurzívou) jako inspirace pro vyučující. Obdob-
ným způsobem je žádoucí procvičovat výslovnost ve všech následujících lekcích, vždy v té fázi vyučovací hodiny, za níž následuje mluvní cvičení, tzn. 
vedení krátkých dialogů s vyučujícím, tvoření rozhovorů ve dvojicích i ve skupině a přehrávání scének medvídků. 

Tipy pro vyučující: komunikace s žáky při hodinách (83)
U anglických pokynů si vyučující vypomáhá gesty, mimikou, pokynem hlavy, zpočátku může anglické pokyny překládat do češtiny, postupně však od 
překladu ustupuje.
Good. Very good.
Yes, that’s right. Oh yes. Fine.
Hurray! Great! Perfect!
Oh no. That’s not right.
Thank you. Oh, thank you.
Let’s play a game. Let’s colour in the picture. Let’s sing a song. Let’s all say it.
Let’s cut it out. Let’s work in pairs. Let’s stop now.
Are you ready? Sit down. Stand up. Hold hands. All together.
Show me. Give me. Colour in. Draw. 
Sorry? Repeat it.
Stop chatting. Keep quiet. Listen to me.
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Pokyny pro práci s cvičeními ze stránky pro 2. ročník, 1. díl
LISTEN AND PLAY (With animals!)

str. 3
Pojďte si  s námi na začátku školního roku zazpívat, zatančit a zahrát na hudební nástroje. Seznamte se s novými kamarády – zvířátky, s nimiž se budete 
setkávat v hodinách anglického jazyka. Poslechněte si písničku GOOD MORNING a zazpívejte si ji s námi podle nahrávky. Celou situaci (představo-
vání a vítání se zvířátky) si žáci mohou zkusit přehrát ve formě scénky.
str. 4–5
Prohlédněte si obrázek na této dvoustraně. Žáci vyprávějí, jak si hrají v podzimní přírodě. Podle obrázku si připomenou názvy barev a zobrazených 
věcí. Přesuňte obrázky, kam patří. Při tom říkejte s nahrávkou, např. A TEDDY BEAR – A BROWN TEDDY BEAR atp. Zopakujte si také tvoření 
množného čísla na příkladě vyobrazených předmětů, např. A STAR – STARS, A TEDDY BEAR – TEDDY BEARS atd. Pro kontrolu zazní v nahrávce 
po přesunu obrázku. Připomeňte si také, jak se představujeme: I AM TOM, I’M ALLY. Na závěr si poslechněte nahrávku básně z této strany a pokuste 
se ji společně naučit.

LEKCE 1 – HELLO ANIMALS
str. 6
1   Seznamte se se zvířátky (vlk Mark, pes Alex, kočka Suzy, koza Kim, prasátko Ron, medvěd Ben, liška Fay, žabák Rob, zajíc Bill, myška Wendy). 

Zopakujte si dialogy při představování (HELLO, WHAT’S YOUR NAME? I’M …). Žáci se naučí novou vazbu: MY NAME IS … Poslechněte 
si ji v nahrávce. Přesuňte balonky se jmény ke zvířátkům. Poslechněte si nahrávky a zopakujte je. Žáci mohou číst jména ve spojení s příslušnou 
barvou balonku a procvičit si také názvy barev. Podle číslic na zásuvkách žáci mohou doplnit a zopakovat si číselnou řadu.

str. 7
2   Poslechněte si nahrávku. Žáci opakují a připomenou si, jak se přivítají a rozloučí s vyučujícím, jak s kamarády, s rodinou atp. Grafi ckou podobu 

slov si upevní pomocí skládačky z písmen napsaných na podzimních listech. Poznají žáci, ze kterých stromů přilétly?
str. 8
3   Poslechněte si nahrávky, ve kterých zazní názvy zvířat a dětí, které se představují, např. HELLO, I’M A GIRL. HELLO, I’M A FROG. Žáci ukazují 

na zvířata a opakují celé věty podle nahrávky. Nová slova (A GIRL, A BOY, A FROG, A FOX, A WOLF, A GOAT, A MOUSE, A HARE, A BEAR, 
A PIG) si žáci vyhledají v deštnících zvířat.

   Na základě nápovědy v barevných pruzích pod cvičením pak „přečtou“ jednotlivá slova ve spojení s  neurčitým členem. Zopakují si i slova A CAT 
a A DOG, která znají z předchozího ročníku. Zaměřte se na výslovnost hlásek, které čeština nepoužívá.

  Poslechněte si básničku „RAIN, RAIN“ a pokuste se ji společně naučit. 
str. 9
4   Poslechněte si nahrávku, ve které se žáci naučí na příkladu věty I’M A BOY. I’M NOT A GIRL tvořit zápor. Na dalších obrázcích si žáci prohlédnou 

„popletená“ zvířátka a poslechnou si věty k jednotlivým dvojicím (I’M A FROG. I’M NOT A MOUSE atd.) a zopakují je. Poté podle obrázků věty 
samostatně tvoří. S nahrávkou si je poslechnou už jen pro kontrolu.

str. 10
5   Poslechněte si audio nahrávku písně „HELO! HELLO!“ a pokuste se ji společně naučit. Žáci se naučí kladné a záporné věty v 1. osobě jednotného 

čísla. Podle návodu na fotografi ích ztvární písničku pohybem.
str. 11
   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci
  Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahrávky.
   Poslechněte si nahrávku k vláčku určenou k procvičování výslovnosti hlásek. Žáci podle obrázků na kartičkách ve vláčku opakují. V této lekci 

si žáci povšimnou, že všechna slova končí hláskou „g“, „d“, nebo „b“. V jednoslabičných anglických slovech zní tyto hlásky na konci slov vždy 
zněle.

str. 12
Opakování
 Čtenářská rozcvička: žáci si prohlédnou obrázky na okraji stránky a rozhodnou, které z písmen u obrázku odpovídá jeho počátečnímu písmenu. Pomocí 
obrázku a prvního písmena žáci slova přečtou ve spojení s neurčitým členem. V náhrávce zazní slovo pro kontrolu. V dalším cvičení na této straně budou 
žáci spojovat poloviny obrázku a tvořit dialogy: WHAT’S THIS? – THIS IS A FOX. Vyhledají obě poloviny obrázku v herním poli a mohou pokračovat 
dále v rozhovoru dotazem na barvu a číslo: WHAT COLOUR IS THIS FOX? THIS FOX IS RED.
Poslechněte si rozhovor zvířátek pod obrázkem. Vytvořte podobné věty ke každému zvířátku a zkuste si na závěr přehrát celou situaci jako scénku. 
Ve dvojicích si mohou zahrát: WHAT’S NUMBER ONE? – THIS IS A FOX. nebo FIND: NUMBER ONE AND RED., WHAT’S THIS? – THIS IS 
A FOX.
str. 13
Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslechnou 
a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní zásoby. 
Naučí se také krátké říkanky, ve kterých si zároveň osvojí novou, tematicky zvolenou slovní zásobu. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro 
sebehodnocení.

LEKCE 2 – ANIMALS AT SCHOOL
str. 14
1   Vítejte ve škole čar a kouzel. Žáci si prohlédnou obrázek a poslechnou si nahrávku rozhovoru k této straně. Při poslechu nahrávky slov se seznámí  

s novou slovní zásobou (A RULER, A RUBBER, A PENCIL CASE, AN EXERCISE BOOK, A CRAYON) v kombinaci a návaznosti na slovní zá-
sobu k tématu SCHOOL, kterou si osvojili v předchozím ročníku (A PEN, A BAG, A BOOK, A PENCIL). S novou slovní zásobou si žáci procvičí 
věty ze vzorového rozhovoru.

str. 15
2    Pojďte si zazpívat, zatančit a zahrát na hudební nástroje. Poslechněte si písničku „TRICK OR TREAT“ a pojďte si společně s námi zahrát na koled-

níky, kteří v anglicky mluvících zemích o Halloweenu navštěvují domy v sousedství ve strašidelných kostýmech a koledují si o sladkou výslužku. 
Prohlédněte si fotografi e, které vás mohou inspirovat k pohybové aktivitě za doprovodu písně.

str. 16
3   Poslechněte si nahrávku u obrázků: Žáci se naučí tvořit novou otázku WHAT IS IT? Na kterou budou odpovídat známým způsobem, např. IT IS AN 

EXERCISE BOOK. Grafi cké znázornění na této straně jim pomůže pochopit strukturu otázky i odpovědi. Sestavte věty po částech. Po částech si je 
i poslechněte a zopakujte. Na závěr je přečtěte celé.

4   V tomto cvičení se žáci naučí tvořit zápor ve 3. osobě jedn. čísla a navážou tak na tvoření záporu v první osobě jednotného čísla, které si osvojili 
v předchozí lekci. Poslechněte si nahrávku k „popleteným“ obrázkům, věty zopakujte a tvořte podobné příklady s využitím známé slovní zásoby.
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str. 17
5   Na pozadí čarodějnické školy se žáci naučí základním pokynům pro práci ve třídě, které využijí v každodenním životě i na hodinách angličtiny. 

V obrázku tabulek si poslechněte nahrávku (COME IN, SIT DOWN, PLEASE, WRITE, READ, STAND UP, QUIET, PLEASE). Žáci zopakují 
a podle obrázků (pomůže jim číslo a barva) přiřazují pokyny k jednotlivým kůzlecím žákům. Zadáním barvy, případně čísla může vyučující 
zkontrolovat, zda si už nová slovesa zapamatovali.

str. 18
6   Pohádky se zvířátky na známé motivy pomohou žákům a žákyním formulovat jednoduché vyprávění v anglickém jazyce s využitím známé i nové 

slovní zásoby. Poslechněte si nahrávku a prohlédněte si obrázky. Poslechněte si nahrávku po částech a jednotlivé věty zopakujte. Nahrávky přiřaďte 
k obrázkům. Nakonec podle obrázků i s pomocí textu vyprávějí žáci příběh samostatně, ať už ve skupině jako scénku nebo individuálně.

str. 19
  Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci

  Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahrávky. 
   Poslechněte si nahrávku k vláčku určenou k procvičování výslovnosti hlásek. Žáci podle obrázků na kartičkách ve vláčku opakují. V tomto vláčku si 

žáci procvičí výslovnost slov s hláskou „r“. Anglické „r“ není tak hrčivé jako „r“ české. Soustřeďte se v každém slově na jeho správnou výslovnost.
str. 20
Opakování
Čtenářská rozcvička: Dvojice slov si nejprve podle obrázků společně „poslechněte“ a „přečtěte“ ve spojení s neurčitým členem. Žáci při čtení vnímají, 
že obě zobrazená slova začínají na stejné písmeno. 
Žáci hledají dvojice aktovek, které se liší pouze obrázkem. Pracují ve dvojicích podle vzorové nahrávky: jeden si vybere aktovku a vytvoří větu podle 
vzoru: I HAVE A RED BAG. THIS IS / IT IS A BEAR. Při tom přesune příslušný obrázek do jednoho z kruhů. Druhý vyhledá odpovídající aktovku 
a vytvoří větu I HAVE A RED BAG. THIS IS / IT IS A BOY a přesune obrázek do druhého kruhu. Dvojice postupuje stejným způsobem, dokud tímto 
způsobem nepopíšou všechny obrázky. Všimli jste si, že dvojice obrázků na aktovkách začínají vždy stejným písmenem? 
Na závěr si přečtěte společně dvojice slov pod obrázky, žáci se zaměří na stejné počáteční písmeno a správnou výslovnost slov. Počáteční písmena slov 
odkryjí.
str. 21
Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslechnou 
a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní zásoby. 
Naučí se také krátké říkanky, ve kterých si zároveň osvojí novou, tematicky zvolenou slovní zásobu. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro 
sebehodnocení.

LEKCE 3 – MY FAMILY AND MY FRIENDS
str. 22
1   Prohlédněte si obrázek na této straně a zkuste pojmenovat všechny členy rodiny. Některé už žáci znají z loňského roku (A FATHER – DAD, A MO-

THER – MUM, A SISTER, A BROTHER, GRANDMA, GRANDPA), jiné se naučí pojmenovat nově (AN AUNT, AN UNCLE). Poslechněte si 
nahrávky v dráčcích (MUM, DAD, SISTER, FATHER, GRANDMA, GRANDPA, ME) a zopakujte je. Kliknutím na jednotlivé dráčky najdete 
v obrázku příslušné členy rodiny. U druhé části cvičení se žáci naučí ukázat sami na sebe: IT’S ME a svoji rodinu: IT’S ME AND THIS IS MY… 
Podle vzorové nahrávky rozhovoru tvořte dialogy k ostatním obrázkům. Kliknutím na obrázky se tyto střídají. Zopakujte si také větu I LIKE 
MY…, kterou znáte z prvního ročníku.

str. 23
2   Pojďte si zazpívat, zatančit a zahrát na hudební nástroje.
   Poslechněte si písničku „FAMILY DANCE“. Zahrajte si na tatínka, maminku a další členy rodiny. Prohlédněte si fotografi e, které vás mohou 

inspirovat k pohybové aktivitě, kterou doprovodíte píseň.
str. 24
3   Prohlédněte si obrázky na této straně a poslechněte si rozhovor mezi kočičkami a pejskem: WHO IS THIS? – IT’S MY MUM. – NO, IT’S NOT 

YOUR MUM! IT IS MY MUM. Zopakujte věty a přehrajte si podobné dialogy ve trojicích podle obrázků. Barevné stopy pomohou žákům přiřadit 
slova k obrázkům. Pokud je záporná varianta zpočátku příliš obtížná, začněte popisem obrázků podle barevných stop.

str. 25
4   Někdo je malý, jiný velký. Býváte někdy smutní? Prohlédněte si obrázky, žáci odhadnou význam nových slov. Poslechněte a zopakujte si nová 

slova (SMALL, BIG, SAD, HAPPY, YOUNG, OLD, FRIENDLY, NICE) v nahrávkách: MY MOUSE IS SMALL., … Zopakujte si a zkuste si 
zapamatovat, které slovo označuje jakou vlastnost. Ve druhé části cvičení dopište chybějící písmena do neúplných slov.

str. 26
5   Pohádky se zvířátky na známé motivy pomohou žákům a žákyním formulovat jednoduché vyprávění v anglickém jazyce s využitím známé i nové 

slovní zásoby. Poslechněte si nahrávku a prohlédněte si obrázky. Poslechněte si nahrávku po částech a jednotlivé věty zopakujte. Nahrávky přiřaď-
te k obrázkům.Nakonec podle obrázků i s pomocí textu vyprávějí žáci příběh samostatně, ať už ve skupině jako scénku nebo individuálně. Žáci 
k obrázkům přiřazují správné dialogy.

str. 27
  Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci

  Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahrávky. 
   Poslechněte si nahrávku k vláčku určenou k procvičování výslovnosti hlásek. Žáci podle obrázků na kartičkách ve vláčku opakují.V tomto vláčku 

si žáci procvičí výslovnost jednoslabičných slov s hláskou „b“ na začátku. Zazní vždy zněle. Soustřeďte se v každém slově na jeho správnou vý-
slovnost.

str. 28
Opakování
Čtenářská rozcvička: v této čtenářské rozcvičce si budou žáci všímat prvního a posledního písmene ve slovech, která označují členy rodiny. Poslechněte 
si nahrávky a zopakujte je. „Přečtěte“ si jednotlivá slova s pomocí písmen a obrázků ve spojení s neurčitým členem.
Prohlédněte si obrázek na této straně. Podzimní drak nechal na svém ocase proletět členy kočiččiny rodiny. Přiřaďte názvy členů rodiny k obrázkům. 
V poslední části cvičení se pejsek ptá, o koho se jedná, ale nemohou se dohodnout. Tvořte ve dvojicích ke každé postavě jednoduché rozhovory podle 
vzorové nahrávky: WHO’S THIS? YOUR BROTHER? – NO, IT’S NOT MY BROTHER, IT’S MY UNCLE. Kliknutím na obrázek se obrázek změ-
ní.
str. 29
Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslechnou 
a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní zásoby. Naučí 
se také krátké říkanky, ve kterých si zároveň osvojí novou, tematicky zvolenou slovní zásobu. V pravém dolním rohu naleznete možnosti sebehodnocení.
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LEKCE 4 – CHRISTMAS TIME
str. 30
1   Blíží se Vánoce. Lidé z různých částí světa je slaví odlišným způsobem. Prohlédněte si na obrázku, jak vypadá oslava Vánoc v anglicky mluvících 

zemích. Které předměty na obrázku umějí žáci pojmenovat už z minulého ročníku? Které jsou pro ně nové? Poslechněte si novou slovní zásobu, 
která je charakteristická pro anglické Vánoce (FATHER CHRISTMAS, A JINGLE BELL, AN ANGEL, A CHRISTMAS STOCKING, A CHRIST-
MAS CARD) ve větách IT’S FATHER CHRISTMAS., … Poslechněte si nahrávku k obrázku. Zopakujte si označení členů rodiny a vlastností / po-
citů podle očíslovaných obrázků: WHO’S NUMBER ONE? IT’S MY MUM. MY MUM IS HAPPY. podle nahrávek u jednotlivých členů rodiny.

str. 31
2   Kočička s pejskem si dávají dárky. Poslechněte si jejich rozhovor: MERRY CHRISTMAS! I HAVE A PRESENT FOR YOU. – OH, IT’S A MOU-

SE. THANK YOU! Rozhovor zopakujte. Jak víte, v anglicky mluvících zemích je zvykem schovávat vánoční dárky do speciálních punčošek. Pro-
hlédněte si punčošky namalované na této straně a dárky, které ukrývají. Přiřaďte lístky s označením dárku k odpovídajícím punčochám. Vytvořte 
ke každé punčoše podobný rozhovor jako kočička s pejskem. 

str. 32
3   Pohádky se zvířátky na známé motivy pomohou žákům a žákyním formulovat jednoduché vyprávění v anglickém jazyce s využitím známé i nové 

slovní zásoby. Poslechněte si nahrávku a prohlédněte si obrázky. Přiřaďte k obrázkům správné dialogy. Poslechněte si nahrávku po částech a jednotlivé 
věty zopakujte. Nakonec podle obrázků i s pomocí textu vyprávějí žáci příběh samostatně, ať už ve skupině jako scénku nebo individuálně.

str. 33
  Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci

  Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahrávky. 
   Poslechněte si nahrávku k vláčku určenou k procvičování výslovnosti hlásek. Žáci podle obrázků na kartičkách ve vláčku opakují. Při veselém 

diktátu poslouchejte nová slova a ukazujte si je přitom v jednotlivých okénkách vláčku.V tomto vláčku si žáci procvičí výslovnost slov s hláskou 
„k“ na začátku těchto slov. Všimněte si, že vyslovíme „k“, ale napíšeme „c“. Soustřeďte se v každém slově na jeho správnou výslovnost.

str. 34
4  Opakování
   Pejsek s kočičkou spolu se svou kamarádkou rozbalují pod vánočním stromečkem dárky. Podívejte se, kdo všechno se může těšit na dárky. Po-

jmenujte dárky pod stromečkem. Tvořte rozhovory podle vzoru: I HAVE A PRESENT FOR YOU. – IT’S A PRESENT FOR ME! GIVE ME MY 
PRESENT, PLEASE. – HERE YOU ARE. – THANK YOU!

str. 35
5   Poslechněte si vánoční písničku CHRISTMAS TIME a pokuste se ji společně naučit. Můžete ji zkusit doprovodit na hudební nástroje.
  MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR!

LEKCE 5 – MY HOBBY
str. 36
1   Žáci si prohlédnou obrázek a zkusí zjistit, co se přihodilo. Lištička vytrhla části obrázku, které najdete pod hlavním obrázkem. Poslechněte si na-

hrávku se slovní zásobou k tématu záliby a koníčky (MY HOBBY, A MAGAZINE, A STICKER, A MAGNET, A PHOTO, A PICTURE, MUSIC, 
TENNIS, FOOTBALL, A BIKE). Žáci přiřadí s pomocí obrázků a slovíček výřezy na správná místa. Vyučující zkontroluje otázkou: WHAT’S 
NUMBER ONE? – A MAGAZINE.

str. 37
2   Poslechněte si nahrávku. Zvířátka vyprávějí o svých koníčcích (I COLLECT PICTURES, I READ MAGAZINES, I KEEP HAMSTERS, I PLAY 

FOOTBALL, I LIKE MUSIC, I RIDE A BIKE, I COLLECT STICKERS). Žáci poslouchají nahrávku, opakují, podle obrázků a sloves pak doplní 
koníčky u jednotlivých zvířat. Vyučující vybere jedno ze zvířat, např. A GOAT, třída reaguje: I READ MAGAZINES. Podle toho, který koníček je 
jim osobně nejbližší, si žáci vyberou zvířátko, představí se jeho jménem a řeknou ostatním, jakou mají zálibu, např. I’M A WOLF. I PLAY FOOT-
BALL.

   Žáci si přečtou podstatná jména v množném čísle, která zapojují, když mluví o svých koníčcích. Sami doplní první písmeno podle obrázku. Zkusí 
vytvořit vhodné věty podle kontextu: např. PARROTS – I KEEP PARROTS. I LIKE PARROTS atp.

str. 38
3   Prohlédněte si obrázek a poslechněte nahrávku. Sněhulák se ptá zvířátek na jejich koníčky a ony mu odpovídají. Např. WHAT’S YOUR HOBBY? 

– I KEEP HAMSTERS. Žáci a žákyně opakují, nacvičují otázku i odpovědi. Poté doplní tabulku, ve které je seznam zvířátek a jejich zálib. Tvořte dia-
logy podle vzoru: A HARE: WHAT’S YOUR HOBBY? – I COLLECT PICTURES. Na závěr tvoří žáci dialogy ve dvojicích, jeden se zeptá: WHAT’S 
YOUR HOBBY?, druhý odpoví a vystřídají se.

str. 39
4   Lištička si připravila pro žáky hru. Využijte hrací fi gurky a kostku. Podle hodnoty na kostce žáci postupují v herním plánu po stopách ve sněhu. Ke 

každému sněhulákovi, kterého minou, vytvoří větu s využitím slovní nápovědy. Slova z herního plánu můžete vypsat na tabuli.
str. 40
5   Pohádky se zvířátky na známé motivy pomohou žákům a žákyním formulovat jednoduché vyprávění v anglickém jazyce s využitím známé i nové 

slovní zásoby. Poslechněte si nahrávku a prohlédněte si obrázky. Poslechněte si nahrávku po částech a jednotlivé věty zopakujte. Přiřaďte k obráz-
kům správné dialogy. Nakonec podle obrázků i s pomocí textu vyprávějí žáci příběh samostatně, ať už ve skupině jako scénku nebo individuálně.

str. 41
  Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci

   Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahrávky. 
   Poslechněte si nahrávku k vláčku určenou k procvičování výslovnosti hlásek. Žáci podle obrázků na kartičkách ve vláčku opakují. Při veselém 

diktátu poslouchejte nová slova a ukazujte si je přitom v jednotlivých okénkách vláčku.V tomto vláčku si žáci procvičí výslovnost slov s hláskou 
„p“, „t“ a „k“ na začátku slova. Vnímejte, jak je vyslovujete. Soustřeďte se v každém slově na jeho správnou výslovnost. 

str. 42
Opakování
Ve čtenářské rozcvičce se žáci tentokrát soustředí na čtení slov v jednotném a množném čísle. Uvědomí si rozdíl v užití či vynechání neurčitého členu.
Žáci poznávají, ke kterým obrysům patří jaké obrázky a tvoří ke každému z nich věty. Využijte všechna slovesa z této lekce. Vypisujte jednotlivá spojení 
na tabuli, dokud nevytvoříte větu ke každému předmětu v nabídce. Na závěr tabuli obraťte nebo zakryjte. Žáci si zkoušejí vybavit co nejvíce koníčků 
z nabídky.
str. 43
Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslechnou a 
pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života svých vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní zásoby. Naučí se 
také krátké říkanky, ve kterých si zároveň osvojí novou, tematicky zvolenou slovní zásobu. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení.

C.
 

M
U

LT
IM

ED
IÁ

LN
Í M

AT
ER

IÁ
LY



13

Pokyny pro práci s cvičeními ze stránky pro 3. ročník, 1. díl
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

str. 3
Poslechněte si audio nahrávku písně „A MAGIC HAT“ a pokuste se ji společně naučit. Zahrajte si hru s kamarády Lary na obrázku: Při každé sloce 
písničky zazní na jejím konci název jedné z barev, např. RED. V tu chvíli se každý chytněte čehokoli červeného ve vašem nejbližším okolí. S písničkou 
si snadno a rychle osvojíte názvy barev. Poslechněte si audio nahrávku s názvy barev. Přitom ukazujte na takto barevné klobouky. Poslechněte si audio 
nahrávku básně „ONE HATS, TWO HATS, THREE HATS, FOUR“ a pokuste se ji společně naučit. Znalost barev a čísel vám usnadní orientaci na 
stranách v multimediálních materiálech.

LEKCE 1 – ABRACADABRA

str. 4
1   Lara moc ráda čte kouzelné knížky. Jedné noci se z jedné z knih vynoří kouzelná kočička Harriet se svými kamarády. Poslechněte si nahrávku 

dialogu. Zkuste si dialogy při představování (HELLO, I’M HARRIET. WHAT’S YOUR NAME? – HELLO, HARRIET. MY NAME IS LARA.) 
S nahrávkou se naučte novou vazbu AND WHAT’S THIS? Poslechněte si nahrávku nové slovní zásoby: A WAND, A BROOMSTICK, A MIR-
ROR, A CARPET, A BOOK, A HAT, AN OWL. Slova zopakujte. Vyučující vysvětlí použití členu neurčitého A a AN. Ve dvojicích tvořte dialogy: 
např. WHAT’S THIS? – THIS IS A WAND.

str. 5
2   Poslechněte si nahrávku dialogu (GOOD MORNING. WHO ARE YOU? – MORNING, LARA. I’M HARRIET. I’M NOT AN ORDINARY CAT. 

I’M A MAGICIAN.). Přečtěte si odpovědi pod obrázkem. Zahrajte si na kouzelné kamarády kočičky Harriet a ve dvojicích si vyzkoušejte tento 
dialog. V pavučinách rozluštěte názvy kouzelných kamarádů Harriet po písmenkách. Přiřaďte čísla ke správným otazníkům.

str. 6
3   Poslechněte si nahrávku. Opakujte s kočičkou a přitom ukazujte kouzelné předměty, o kterých kočička mluví. Spojte správné části vět. Procvičte si 

vazbu: YOU ARE MY MAGIC HAT. atp.
4   Poslechněte si nahrávku. Opakujte s kočičkou a přitom ukazujte předměty, které nejsou kouzelné. Poté za kočičku sami tvořte záporné věty k jed-

notlivým předmětům: např. YOU AREN’T MY MAGIC HAT.
5   Poslechněte si nahrávku scénky. Při hře „na slepou bábu“ se naučte používat tázací větu ve 2. osobě jednotného čísla ARE YOU … ? a použití 

zkrácených kladných a záporných odpovědí: YES, I AM. NO, I’M NOT.
str. 7
6   Poslechněte si audio nahrávku písně „A, B, C, D“ a pokuste se ji společně naučit. Na konci každé sloky písničky vyslovte jména začínající písme-

nem abecedy, které zazní v závěru písně. Poslechněte si audio nahrávku básně „IF YOU ARE HAPPY“ a pokuste se ji společně naučit. Básničku 
ztvárněte pohybem.

7   Hláskujte písmena abecedy A, B, C a D. Přečtěte slova, která začínají těmito písmeny, společně říkejte: A IS FOR APPLE. aj. Přiřaďte obrázky ke 
správnému písmenu.

str. 8
8    Poslechněte si audio nahrávku scénky. Scénku sehrajte. Zopakujte si slovní zásobu 1. lekce ve větách, které jste se naučili. Odpovídejte na otázku 

WHAT’S THIS? Všímejte si, jak je kladná věta tvořena a postupně říkejte: A MAGIC BROOMSTICK. A BROWN MAGIC BROOMSTICK. 
THIS IS A BROWN MAGIC BROOMSTICK. Ve druhé části cvičení ke každému z očíslovaných obrázků tvořte ve dvojicích dialogy: ARE YOU 
MY GREEN MIRROR? – NO, I’M NOT YOUR GREEN MIRROR. I’M YOUR RED BOOK.

str. 9

9   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci. Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí 
nahrávky. S nahrávkou si procvičujte s každým slovem všechny věty, které jste se naučili v 1. a 2. osobě slovesa BE, kladné oznamovací, záporné 
oznamovací i tázací věty. Slova zapojte i do kladných oznamovacích vět typu THIS IS … Poslechněte si audio nahrávku frází a vět a zopakujte 
je. S audio nahrávkou si připomeňte také názvy barev a jiných přídavných jmen a názvy čísel, která jste se naučili. Se slovy na klubíčku kočičky 
Harriet procvičujte výslovnost podle audio nahrávky. Slova několikrát zopakujte.

str. 10
10   Poslechněte si příběh Lary a kočičky Harriet. Zopakujte jednotlivé scénky příběhu. Příběh si přečtěte. Na závěr ho sehrajte ve skupinách jako 

scénku.
11   Odpovídejte na otázky podle příběhu. Tvořte zkrácené kladné a záporné odpovědi.
str. 11
12   Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslech-

nou a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní 
zásoby. Dialogy si můžete zahrát jako scénky. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení. 

LEKCE 2 – IT’S A MAGIC SCHOOL!

str. 12
1   Poslechněte si audio nahrávku s novou slovní zásobou. Zopakujte ji. Hledejte tato slova v obrázku: např. ONE–BLUE–AN EXERCISE BOOK. 

Ve dvojicích procvičujte dialogy: WHAT’S THIS? – THIS IS A CHAIR. THIS CHAIR IS BLACK. THIS IS A BLACK CHAIR. Vyučující poté 
vyzývá žáky: LOOK AT THIS SCHOOL BAG. LOOK AT THIS GREEN SCHOOL BAG. Žáci hledají předmět podle zadání a přiřazují ho do 
obrázku na správné místo. Na závěr ve skupinách tvoří tyto věty s využitím co největšího počtu přídavných jmen, která se naučili.

str. 13
2   Poslechněte si audio nahrávku dialogu k obrázku WHAT COLOUR IS YOUR KITE? – MY KITE IS GREEN. Zopakujte ho. Poté tvořte podobné 

dialogy se slovy na obrázcích kouzelných košťat. S oddělenými košťaty si všímejte skladu anglické oznamovací věty. S obrázkem si můžete zá-
bavnou formou procvičit novou slovní zásobu. V oranžovém drakovi hledejte písmena, která patří na začátek slov v drakovi zeleném. Žáci se učí 
z jednotlivých slov skládat věty. Přitom si procvičí barvy.

str. 14
3   Poslechněte si audio nahrávku dialogu k obrázku (WHAT IS IT? – IT’S A PENCIL CASE). Poslechněte si i novou slovní zásobu. Zopakujte. Pro-

cvičujte dialogy ke každému ze slov v obrázku. Poslechněte si i záporné oznamovací věty ve 3. osobě jednotného čísla rodu neživotného. Tvořte 
záporné oznamovací věty se slovy z nové slovní zásoby.
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str. 15
4   Poslechněte si audio nahrávku s pokyny, které dává kočička. Zahrajte si na kočičku a zadávejte podobné pokyny svým spolužákům. Ti zareagují 

podle vašeho pokynu.
5   Zahrajte si hru ve skupině 6 hráčů. Každý z hráčů bude jedním z čísel od 1 do 6. Jeden z hráčů hodí kostkou. Podle čísla, které mu padlo, osloví 

spoluhráče s tímto číslem. Ten splní úkol, který je na řadě.
str. 16
6   Poslechněte si vzorový rozhovor. Tvořte stejné rozhovory i k ostatním fotografi ím. 
str. 17
7   Poslechněte si audio nahrávku písně „E, F, G“ a pokuste se ji společně naučit. Na konci každé sloky písničky vyslovte jména začínající písmenem 

abecedy, které zazní v závěru písně. Poslechněte si audio nahrávku básně „RING–A–RING O’ROSES“ a pokuste se ji společně naučit. Básničku 
ztvárněte pohybem.

8   Hláskujte písmena abecedy E, F a G. Přečtěte slova, která začínají těmito písmeny, společně říkejte: A IS FOR ELEPHANT. aj. Přiřaďte obrázky 
ke správnému písmenu.

str. 18
9    Přečtěte si scénku. Scénku sehrajte. Zopakujte si slovní zásobu 1. lekce ve větách, které jste se naučili. Ke každému z očíslovaných obrázků tvořte 

ve dvojicích dialogy podle vzorových dialogů v obrázku.
10  Kočička zadává žákům pokyny. Žáci zareagují podle instrukce.
str. 19
11   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci. Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí 

nahrávky. S nahrávkou si procvičujte s každým slovem všechny věty, které jste se naučili: ve 3. osobě rodu neživotného slovesa BE, kladné ozna-
movací, záporné oznamovací i tázací věty. V audio nahrávce zazní také opozita. Zopakujte je. Poslechněte si audio nahrávku frází a vět a opět 
několikrát zopakujte. S audio nahrávkou si připomeňte také přídavná jména, která jste se v této lekci naučili.

str. 20
12   Poslechněte si příběh Lary a kočičky Harriet. Zopakujte jednotlivé scénky příběhu. Příběh si přečtěte. Na závěr ho sehrajte ve skupinách jako 

scénku.
13   Odpovídejte na otázky podle příběhu. Tvořte zkrácené kladné a záporné odpovědi.
str. 21
14   Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslech-

nou a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní 
zásoby. Dialogy si můžete zahrát jako scénky. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení. 

LEKCE 3 – MEET MY FRIENDS

str. 22
1   Seznamte se s kamarády Lary. Poslechněte si audio nahrávku scénky. Zopakujte jednotlivé části scénky. Zahrajte si na kočičku a ptejte se spolužá-

ka, kdo je to (WHO’S THAT?). Spolužák bude za Laru ukazovat své kamarády na obrázku a představovat je: THAT’S MY FRIEND DEAN. Stej-
ným způsobem vytvořte scénku na téma hobby. Tentokrát vytvořte skupiny po pěti žácích. „Kočička“ se ptá ostatních: WHAT’S YOUR HOBBY? 
Procvičujte odpovědi: I LIKE TO… Přiřaďte věty pod obrázkem na správné místo v obrázku.

2   V neviditelném plášti Harriet se skrývají kamarádi Lary. Poznat je můžete pouze podle jejich koníčků. Poslechněte si rozhovory Harriet s vypra-
věčem a zopakujte je: WHO IS IT? – I LIKE TO DRAW PICTURES. – IT’S JIM. 

str. 23
3   Lara s kamarády navštívili zrcadlovou síň. Zažili zde spoustu zábavy. Poslechněte si audio nahrávku rozhovoru Harriet s vypravěčem: WHO IS 

SHE? – SHE IS LARA. SHE’S THIN NOW. Zopakujte je.Tvořte ve dvojicích rozhovory a ukazujte přitom Lařiny kamarády na obrázku. Poté si 
poslechněte otázky (LOOK. IS LARA THIN?) a podle obrázku odpovídejte. Naučte se tvořit zkrácené odpovědi ve 3. osobě jednotného čísla rodu 
ženského i mužského: YES, SHE (HE) IS. / NO, SHE (HE) ISN’T. Správnou odpověď vyberte pod obrázkem.

4   Seznamte se se zlobivými příšerkami s kouzelné říše Harriet. Harriet se ptá Lary a ukazuje příšerky na obrázku: IS IT BIG? apod. Lara odpovídá. 
Opět zkrácenou odpovědí, nyní ve 3. osobě jednotného čísla rodu neživotného: YES, IT IS. / NO, IT ISN’T. Vyzkoušejte si tyto dialogy ve dvoji-
cích. Do otázek zapojte přídavná jména pod obrázky příšerek.

str. 24
5   Poslechněte si audio nahrávku rozhovoru Lary a kočičky (HOW OLD IS JIM? – HE IS ELEVEN.). Nyní si vyzkoušejte stejné typy rozhovorů: 

V audio nahrávce zazní jméno a číslo: např. TWELVE – DEAN. Vytvořte rozhovor: HOW OLD IS HE? – HE’S TWELVE. Pro kontrolu zazní 
rozhovor po pauze. Poslechněte si konec rozhovoru Lary a Harriet (HOW OLD ARE YOU, LARA? – I’M NINE. AND HOW OLD ARE YOU?). 
Odpovězte za Harriet podle obrázku: I’M A MAGICIAN. I’M VERY OLD. 

6   Procvičujte odpovědi na otázky podle příslušných obrázků.
str. 25
7   Poslechněte si audio nahrávku písně „H, I, J, K“ a pokuste se ji společně naučit. Na konci každé sloky písničky vyslovte jména začínající písmenem 

abecedy, které zazní v závěru písně.
8   Hláskujte písmena abecedy H, I, J a K. Přečtěte slova, která začínají těmito písmeny, společně říkejte: H IS FOR HAT. aj. Přiřaďte obrázky ke 

správnému písmenu.
str. 26
9   Poslechněte si audio nahrávku rozhovoru: WHAT’S YOUR TELEPHONE NUMBER? – MY NUMBER IS … Rozhovory zopakujte. Poté s pomocí 

obrázku telefonního seznamu z diáře sehrajte rozhovory jako scénku. Poslechněte si audio s nahrávkou rozhovoru mezi Freyou a Dominikem. Zo-
pakujte ho. Opět si ve dvojicích přehrajte rozhovor jako scénku. Zahrajte si na kamarády Freyy: Jeden z žáků vysloví jedno z telefonních čísel na 
seznamu: SEVEN, THREE, DOUBLE TWO, předá některému ze spolužáků papírové telefonní sluchátko. Spolužák reaguje podle tohoto telefonního 
čísla ze seznamu za jednoho z kamarádů Freyy: THIS IS CHRISTIAN SPEAKING. Naučte se tuto novou frázi používat. Všimněte si, jak se vyslovuje 
telefonní číslo v případě, že se v něm objeví dvě stejná čísla vedle sebe. Na závěr procvičujte otázky WHO’S SHE (HE)? a odpovědi na ně podle foto-
grafi í: Vyučující vysloví barvu sluchátka, např. BROWN, žáci vyhledají kamaráda u takto barevného sluchátka a podle jeho jména na fotce odpoví.

str. 27
10   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci. Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí nahráv-

ky. S nahrávkou si procvičujte s každým slovem všechny věty, které jste se naučili: ve 3. osobě rodu neživotného slovesa BE, kladné oznamovací, záporné 
oznamovací i tázací věty. V audio nahrávce zazní také opozita. Zopakujte je. Poslechněte si audio nahrávku frází a vět a opět několikrát zopakujte. S audio 
nahrávkou si připomeňte také přídavná jména, která jste se v této lekci naučili.
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str. 28
11   Poslechněte si příběh Lary a kočičky Harriet. Zopakujte jednotlivé scénky příběhu. Příběh si přečtěte. Na závěr ho sehrajte ve skupinách jako 

scénku.
12   Odpovídejte na otázky podle příběhu. Tvořte zkrácené kladné a záporné odpovědi.
str. 29
13   Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslech-

nou a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní 
zásoby. Dialogy si můžete zahrát jako scénky. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení. 

LEKCE 4 – MAGIC TIME

str. 30
1   Blíží se Vánoce. Popřejte si s Larou podle audio nahrávky Veselé Vánoce: I WISH YOU A MERRY CHRISTMAS, LARA. – MERRY CHRIST-

MAS! Podejte si ruce a popřejte si navzájem se spolužáky, kteří sedí poblíž. Poslechněte si audio nahrávku scénky k obrázku, kde Harriet s jejími 
kamarády rozbalují své vánoční dárky. Scénku zopakujte po částech. Zahrajte si podobnou ve skupinách. Vyzkoušejte si rozhovory: WHOSE 
PRESENT IS THIS? – IT’S DEAN’S PRESENT., WHOSE CAP IS THIS? – IT’S DEAN’S CAP. HIS CAP IS BLUE. Přečtěte a poslechněte si 
otázky a odpovědi.

str. 31
2   Poslechněte si audio nahrávku se scénkou k obrázku. Zopakujte ji po částech. Poslechněte si názvy slov, která jste se naučili na předchozí stránce 

ještě jednou, nyní v množném čísle. Zopakujte je. Poslechněte si věty: I HAVE … Zopakujte je. Přiřaďte čísla vět na správná místa v obrázku.
3   Harriet hraje s kamarády hru. Na tabuli je spoustu fotografi í. Jsou sestaveny do herního plánu. Za Harriet zadejte úkol: např. YELLOW – A. Spo-

lužák, který vyhledal příslušnou fotografi i jako první, vysloví: I HAVE … Ostatní spolužáci reagují v 1. osobě množného čísla: WE HAVE … Na 
závěr některý z žáků za Laru komentuje: LOOK, HARRIET. THEY HAVE … 

str. 32
4   Harriet s Larou si povídají s příšerkami. Poslechněte si audio nahrávku jejich rozhovoru: YOU ARE … I AM … WE ARE … THEY ARE … Zo-

pakujte je. Vyučující vysloví některé z čísel v obrázku: např. ONE. Vyzvaný spolužák vytvoří k příslušné příšerce na obrázku vzorové rozhovory: 
V případě, že je jen jedna: I AM … WE ARE … Pokud jsou dvě: WE ARE … THEY ARE … Poslechněte si s audio nahrávkou vzorové rozhovory 
k příšerce č. 1 a příšerkám s č. 4. Přečtěte si je. Rozdělte si role a rozhovory přečtěte ještě jednou. 

5   Poslechněte si audio nahrávky. Zopakujte je. Přečtěte si otázky a reagujte na ně. Do otázek doplňte správná přídavná jména.
str. 33
6   Poslechněte si audio nahrávku písně „L, M, N“ a pokuste se ji společně naučit. Na konci každé sloky písničky vyslovte jména začínající písmenem 

abecedy, které zazní v závěru písně. Poslechněte si audio nahrávku básně „TWINKLE, TWINKLE, LITTLE STAR“ a pokuste se ji společně nau-
čit. Básničku ztvárněte pohybem.

7   Hláskujte písmena abecedy L, M a N. Přečtěte slova, která začínají těmito písmeny, společně říkejte: L IS FOR LADYBIRD. aj. Přiřaďte obrázky 
ke správnému písmenu.

str. 34
8    Přečtěte si krátký text. Doplňte slova z výběru slov na příslušná místa ve větách. Nejprve společně: Vyučující vysloví číslo: např. ONE, vyzve některé-

ho z žáků, který vyhledá do věty příslušné chybějící slovo z výběru pod textem a větu s tímto slovem přečte: ONE – BLUE: I AM HAPPY. Spolužáci 
společně zopakují. Poté si vyzkouší každý z žáků samostatně. 

9    Podle vzorových vět k ilustračnímu obrázku tvořte věty k obrázkům 1–3 v jednotném čísle a 4–6 v čísle množném. 
10    Rozluštěte, čí jsou dárky na obrázcích podle názvů vlastností dárků. Pomůže vám nápověda pod obrázky. Jméno dopište do věty.
str. 35

11   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci. Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí 
nahrávky. S nahrávkou si procvičujte s každým slovem všechny věty, které jste se naučili: ve 3. osobě rodu neživotného slovesa BE, kladné ozna-
movací, záporné oznamovací i tázací věty. V audio nahrávce zazní také opozita. Zopakujte je. Poslechněte si audio nahrávku frází a vět a opět 
několikrát zopakujte. S audio nahrávkou si připomeňte také přídavná jména, která jste se v této lekci naučili.

str. 36–37
12   Na této dvoustraně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Na 

této vánoční dvoustraně si žáci poslechnou a pročtou povídání jejich vrstevníků Adama a Frey. Adam vzpomíná na to, jak prožíval Vánoce v České 
republice. Nyní žije v Londýně a zajímá ho, jak slaví Vánoce děti v Anglii. Freya mu vypráví. Dialogy si můžete zahrát jako scénky. V pravém 
dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení. 

LEKCE 5 – LARA’S BEDROOM

str. 38
1  Přiřaďte čísla vět na správné místo v obrázku. V případě, že zařadíte číslo na správné místo, zazní správná odpověď z nahrávky.
str. 39
2  Přiřaďte čísla dialogů ke správnému obrázku. V případě, že zařadíte číslo na správné místo, zazní správná odpověď z nahrávky.
str. 40
3   Lara představuje svůj dům. Poslechněte si audio nahrávku jejího monologu. Po větách zopakujte. Přitom ukazujte na obrázku, co Lara popisuje. 

Poslechněte si otázky k obrázku. Poslechněte si i odpovědi. Zopakujte je. 
str. 41
4   Poslechněte si audio nahrávku písně „O, P, Q“ a pokuste se ji společně naučit. Na konci každé sloky písničky vyslovte jména začínající písmenem 

abecedy, které zazní v závěru písně. Poslechněte si audio nahrávku básně „HERE WE GO ROUND THE MULBERRY BUSH“ a pokuste se ji 
společně naučit. Básničku ztvárněte pohybem.

5   Hláskujte písmena abecedy O, P a Q. Přečtěte slova, která začínají těmito písmeny, společně říkejte: O IS FOR OCTOPUS. aj. Přiřaďte obrázky ke 
správnému písmenu.

str. 42
6    Zopakujte si otázky: WHERE IS…? WHERE ARE…? a odpovědi na ně při hře. Ve dvojicích projděte jednu fotku v žebříku po druhé. Přečtěte si 

otázku a odpovězte. Pomůže vám nápověda vedle žebříků.
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str. 43
7   Přehled slovní zásoby a frází použitých v této lekci. Poslechněte si výslovnost slovní zásoby a frází. Zopakujte několikrát podle potřeby s pomocí 

nahrávky. S nahrávkou si procvičujte s každým slovem všechny věty, které jste se naučili: ve 3. osobě rodu neživotného slovesa BE, kladné ozna-
movací, záporné oznamovací i tázací věty. V audio nahrávce zazní také opozita. Zopakujte je. Poslechněte si audio nahrávku frází a vět a opět 
několikrát zopakujte. S audio nahrávkou si připomeňte také přídavná jména, která jste se v této lekci naučili.

str. 44
8   Poslechněte si příběh Lary a kočičky Harriet. Zopakujte jednotlivé scénky příběhu. Příběh si přečtěte. Na závěr ho sehrajte ve skupinách jako 

scénku.
9   Odpovídejte na otázky podle příběhu. Tvořte zkrácené kladné a záporné odpovědi.
str. 45
10   Na této straně budou mít žáci v každé lekci příležitost seznámit se s britskými reáliemi na základě fotografi í ze života anglických školáků. Poslech-

nou a pročtou si jednoduché dialogy z každodenního života jejich vrstevníků. Popíšou pak celou situaci s využitím fotografi í a odpovídající slovní 
zásoby. Dialogy si můžete zahrát jako scénky. V pravém dolním rohu naleznete možnosti pro sebehodnocení. 

2. INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ POD IKONOU „IC“
Další interaktivní cvičení jsou uvedeny pod ikonou “IC”. Klikněte na ikonu IC a interaktivní cvičení se otevře na nové 
stránce:

Podrobné instrukce k jednotlivým IC naleznete přímo pod tlačítkem help.
Jedním z typů IC je také cvičení Story, ve kterém jsou zpracovány videoklipy formou fotografi í. Fotografi e jsou sesklá-
dány z částí videoklipů. Jsou opatřeny „komiksovými bublinami“ s texty částí scének. Žáci mohou nacvičovat scénky po 
částech.
Pod ikonou „IC“ rovněž naleznete mnoho fl ash cvičení, která jsou pro svou různorodost detailně popsána v následující 
samostatné kapitole.

3. FLASH CVIČENÍ 

Typy cvičení pro 1. ročník 
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

 Cards 1 (typ: dvě karty): Listen and say.
  Cvičení je zaměřeno na propojení sluchového a zrakového vjemu (nahrávka – obrázkové slovo): Žáci podle nahrávky 

vyberou obrázek ze dvou zobrazených. Nahrávku zopakují. Pro kontrolu se správný obrázek zvětší a zazní v nahrávce.

 Cards 2 (typ: jedna karta): Listen and say.
  Tento typ cvičení slouží k pamětnému procvičení slov: Žáci poznávají obrázkové slovo podle dvou částí obrázku. Vy-

sloví jeho název. Pro kontrolu po chvíli zazní název obrázku poté, co dojde k jeho spojení.

 Leaves (typ: padající listy): Listen and repeat.
  Cvičení je určeno ke sluchovému rozlišení dvou stejných slov a k procvičení správné výslovnosti slov: Z jednoho ze 

dvou zobrazených stromů padá listí. Přitom zazní několik slov. Žáci se snaží rozpoznat podle zvuku, které slovo za-
zní v nahrávce dvakrát. Toto slovo vysloví. Pro kontrolu zazní slovo po chvíli v nahráce při spadnutí listu z druhého 
stromu.  Zobrazí se i v obrázkové podobě. Žáci si pomocí obrázku spojí zvukový a zrakový vjem slova. Žáci slovo 
zopakují, nyní se soustředí na jeho správnou výslovnost. Při tomto cvičení usaďte žáky do polohy, která je jim příjem-
ná. Vyučující navodí atmosféru příjemného podzimního odpoledne, kdy se vzduchem vznášejí listy ze stromů a my 
vnímáme jejich zvuk i pohyb. Poletují jeden za druhým, jako se ozývají jedno za druhým slova v nahrávce. Vítr zvolá 
několik slov. … Na jaře a v létě (v materiálech 2. díl) vzduchem poletují květy z rozkvetlých stromů. Vítr opět zvolá 
několik slov, z nichž jen jedno zazní dvakrát. Žáci se snaží rozpoznat slovo, které zaznělo dvakrát. Pro kontrolu se jim 
opět zobrazí ve spadeném posledním květu za zvuku názvu tohoto slova. Žáci slovo zopakují a soustředí se na jeho 
správnou výslovnost.
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 Snap 1 (typ: inverzní pexeso): Let’s play snap.
 Žáci vnímají zvukovou podobu slova. Vyhledávají jeho obrázek.

 Snap 2 (typ: pexeso): Let’s play snap.
  Po osvojení zvukové podoby slova z inverzního pexesa žáci zkouší vyhledat dvojice stejných slov podle obrazové 

i zvukové nahrávky.

Typy cvičení pro 2. ročník 
LISTEN AND PLAY (With animals!)

 Balloons (typ: tři balónky): Listen, fi nd and repeat.
  Tento typ cvičení slouží k procvičení kladných a záporných vět v 1. a 3. osobě jednotného čísla, rodu životné i neži-

votného: Žáci si poslechnou zadání, např. FIND A RULER. Postupně klikají na poletující balonky. Pokud naleznou 
hledané slovo, mají za úkol vyslovit větu: YES, IT’S A RULER. Pro kontrolu po chvíli věta zazní. Pokud kliknou na 
balonek, pod kterým se skrývá jiný obrázek, ozve se jim záporná věta: NO, IT’S NOT A RULER. Poté i správná věta, 
která k obrázku patří: IT’S A RUBBER.

 Memories (typ: vzpomínky): Listen and repeat. Match.
  V tomto cvičení si žáci poslechnou větu, např. I READ A BOOK. V nabídce obrázků vyberou ten, který patří k této 

větě. Po kliknutí na tento obrázek zazní: YES, THAT’S RIGHT. Poté zazní věta nová. Pokud žáci kliknou na nesprávný 
obrázek, zazní: NO, TRY AGAIN. Stejná věta zazní znovu.

 Trains (typ: vláček): Listen and repeat.
  V tomto cvičení se žáci soustředí na výslovnost slov. S přijíždějícími vláčky se postupně zobrazují slova z jednotlivých 

vagonků a zazní i zvuková nahrávka těchto slov. Jakmile se vláčky zastaví, žáci mohou kliknout na jednotlivá slova 
a s nahrávkou si je zopakovat. Soustředí se na jejich správnou výslovnost. Při tom si uvědomí, že se ve slovech obje-
vuje stále stejná hláska. Na závěr si jednotlivá slova pročtou jedno za druhým a vnímají tuto hlásku, která se ve všech 
slovech vyslovuje stejně. Zaměří se na správnou výslovnost této hlásky ve slovech. Při tomto typu cvičení žáky usaďte 
do polohy, která je jim příjemná. Vyučující navodí příjemnou atmosféru vzpomínkou na prázdniny a cestu vláčkem. 
Žáci si zahrají na vláček: Zavřou oči a opakují zvuk jízdy vláčku: „CHOO, CHOO, CHOO, …“ Při jízdě vláčku z na-
šeho cvičení vnímají, že v několika různých slovech zaznívá určitá hláska vždy stejně. Soustředí se na tuto hlásku a po 
zastavení vláčku si vyzkouší slova správně vyslovit.

 Snap 1 (typ: inverzní pexeso): Let’s play snap.
 Postupujte stejně jako v prvním ročníku.

 Snap 2 (typ: pexeso): Let’s play snap.
 Postupujte stejně jako v prvním ročníku.

 Crosswords (typ: křížovky): Write and say.
  Žáci si postupně osvojují grafi ckou podobu slov v písemném projevu. Vhodná je forma luštěnky, ve které žáci doplňují 

názvy slov podle jejich obrázků. Ve druhém ročníku doplňují pouze písmena, která jsou schopni jednoznačně sluchově 
rozpoznat. Ostatní jsou v luštěnce doplněna.

Typy cvičení pro 3. ročník 
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

 Colours 1 (typ: ohňostroj): Listen, fi nd and say.
 Postupujte stejně jako ve druhém ročníku.

 Four stars (typ: abeceda): Listen, fi nd and repeat.
  V tomto cvičení si žáci procvičí abecedu. Poslechnou si hlásku a zkusí vyhledat její grafi ckou podobu.

 Stars (typ: krátké kladné a záporné odpovědi): Listen and match. Repeat.
  S tímto cvičením si žáci procvičí své znalosti z gramatiky. Tvoří krátké kladné i záporné odpovědi na otázky, které 

zazní v audiu.

 Echo (typ: ozvěna): Listen and repeat.
  Cvičení s netopýry je zaměřeno na výslovnost slov. Žáci si připomenou veškerá slova z probrané slovní zásoby lekce. 

Zaměří se na jejich zvukovou podobu a soustředí se na jejich správnou výslovnost. Nejprve zazní slovo, a žáci se ho 
pokusí zopakovat, přitom z jeskyně vyletí netopýr s cedulkou se slovem. Slovo se tak zobrazí v jeho grafi cké podobě 
a zároveň zazní jeho zvuková nahrávka s ozvěnou. Na závěr cvičení si žáci všechna zobrazená slova pročtou. Můžou si 
opakovaně klikáním slova přehrávat a opakovat. Poté si mohou zahrát ve dvojících „Na ozvěnu“: jeden z žáků přečte 
slovo z tabule, druhý slovo zopakuje.

  Tip: pro okamžité zobrazení slov, které se jinak zobrazí až na konci animace, klikněte na tlačítko  . 
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 Memories (typ: vzpomínky): Listen and repeat. Match.
 Postupujte obdobně jako ve druhém ročníku.

 Snap 1 (typ: inverzní pexeso): Let’s play snap.
 Postupujte obdobně jako v prvním a druhém ročníku.

 Snap 2 (typ: pexeso): Let’s play snap.
 Postupujte obdobně jako v prvním a druhém ročníku.

 Crosswords (typ: křížovky): Write and say.
  Žáci si postupně osvojují grafi ckou podobu slov v písemném projevu. Vhodná je forma luštěnky, ve které žáci doplňují 

názvy slov podle jejich obrázků. Slova vnímají po jednotlivých písmenech. Jakmile zvládnou i hláskování jednotlivých 
písmen, nechejte po zapsání každého slova žáky tato slova i vyhláskovat.

4. ANIMACE 

Typy cvičení pro 1. ročník 
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

 Song 1 (typ: písně se zpěvem)
  Tento typ cvičení slouží k procvičení rytmu. V době, kdy žáci text písně umí i přečíst, poslouží píseň ke spojení slu-

chového a zrakového vjemu (tónů písně a grafi cké podoby slov): Žáci vnímají rytmus z postupně se zobrazujících not 
a snaží se zpívat v rytmu písně. Jednotlivé tóny vytleskávají nebo vyťukávají na dřívka (z Orffova instrumentáře). Ši-
kovnější zkouší těžkou první dobu taktu na bubínek (z Orffova instrumentáře). Text písně je třeba předem žáky naučit. 
K tomu nám poslouží zvětšená podoba notového zápisu písně. V době, kdy žáci slova ještě nepřečtou, vyučující text 
písně pročte a žáci ho zopakují. V textu písně vyučující zakroužkuje noty nebo části slov. Žáci podle nich rytmicky 
deklamují text písně. Při tom vyučující ukazuje tato vyznačená místa písně do rytmu v notovém zápisu na tabuli.

  Písně jsme zvolili převážně autorské. Výhodou je, že mohou být zaměřeny přímo na procvičení vybrané slovní zásoby, 
kterou žáci probírají v příslušné lekci. Prostřednictvím písní si žáci osvojují i hudební dovednosti. Zpočátku je rytmus 
velmi jednoduchý, žáci vnímají těžkou a lehkou dobu taktu. Nastupují výhradně na těžkou dobu taktu. Písně jsou ve 
2/4 taktu. Později se naučí nastoupit i na druhou nebo třetí dobu taktu a odlišit rytmus písně dvoudobého a třídobého 
taktu, vyzkouší si i zpěv písně ve čtyřdobém taktu. Písně jsou už i ve 3 / 4 a 4 / 4 taktu. Autorské písně jsou koncipová-
ny také na postupné seznamování žáků s řadou tónů stupnice. Žáci vnímají odlišnou hlasitost písní. Aplikují i ostatní 
hudební dovednosti a znalosti z hudební výchovy z oblasti vokálních, intonačních a artikulačních cvičení. 

Typy cvičení pro 2. ročník 
LISTEN AND PLAY (With animals!)

 Song 1 (typ: písně se zpěvem)
 Postupujte obdobně jako v prvním ročníku.

 Song 2 (typ: karaoke)
  Tato obtížnější varianta, ve které je hudební podklad přehráván bez zpěvu, je vhodná použít, pokud žáci už text písně 

dobře zvládají.

Typy cvičení pro 3. ročník 
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

 Song 1 (typ: písně se zpěvem)
 Postupujte obdobně jako v prvním a druhém ročníku.

 Song 2 (typ: karaoke)
 Postupujte obdobně jako ve druhém ročníku.

C.
 

M
U

LT
IM

ED
IÁ

LN
Í M

AT
ER

IÁ
LY



19

5. VIDEA

Typy cvičení pro 1. ročník 
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

 Video 1 (typ: pohybové ztvárnění písně)
  Tato videa jsou připravena k písním obsaženým v interaktivních materiálech. Žáci vyjadřují text a melodii pohybovou 

aktivitou. Žáci se nejprve na video podívají. Poté podle videa napodobují pohybovou aktivitu. Zpočátku jednoduchými 
pohyby, později zkouší tančit podle rytmu a začínají si osvojovat jednoduché taneční kroky. „Hrou na tělo“ (tleskání, 
pleskání, luskání apod.) nebo na hudební nástroje z Orffova instrumentáře procvičují rytmické dovednosti. Později se 
mohou aktivně zapojit i do zpěvu (samotný zpěv se žáci naučí dle postupu u Animace – Song).

 Video 2 (typ: videa s rodilými mluvčími v rolích medvídků)
  Některé interaktivně zpracované situace „ze života medvídků“ jsou natočeny jako videa s dětmi hrajícími si s medvíd-

ky. Ve videu je scénka nejprve přehrána vcelku a pak po větách, aby měli žáci čas věty poslouchat a opakovat. Žáci by 
pak obdobně měli scénky zahrát sami. Je vhodné jim na trička upevnit obrázky medvídků, hra je bude více bavit.

 Video 3 (typ: situační videa z Londýna s medvídkem Samem)
  Medvídek Sam navštívil Londýn a prožil tam spoustu zajímavých zážitků, se kterými se chce s žáky podělit. Žáci se 

tak hravou audiovizuálni formou seznámí s reáliemi a s některými novými slovíčky a praktickými frázemi. V každém 
videu je opět scénka nejprve přehrána vcelku a pak po větách, aby měli žáci čas věty poslouchat a opakovat. Scénky 
jsou rovněž zpracovány i v interaktivním cvičení Story a je tak vhodné nacvičení scének s těmito cvičeními kombino-
vat. Žáci pak mohou scénky napodobovat.

Typy cvičení pro 2. ročník 
LISTEN AND PLAY (With animals!)

 Video 1 (typ: pohybové ztvárnění písně)
 Postupujte obdobně jako v prvním ročníku.

 Video 4 (typ: videa s rodilými mluvčími)
  Videa znázorňují hry a dialogy vrstevníků žáků a jiné dialogy rodilých mluvčích, které umožní hravou audiovizuální 

formou procvičení probíraných frází i rozšíření slovní zásoby. V každém videu je opět scénka nejprve přehrána vcelku 
a pak po větách, aby měli žáci čas věty poslouchat a opakovat. Scénky jsou rovněž zpracovány i v interaktivním cvi-
čení Story: Listen and say a je tak vhodné nacvičení scének s těmito cvičeními kombinovat. Žáci pak mohou scénky 
napodobovat.

Typy cvičení pro 3. ročník 
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

 Video 1 (typ: pohybové ztvárnění písně)
 Postupujte obdobně jako v prvním a druhém ročníku.

 Video 4 (typ: videa s rodilými mluvčími)
 Postupujte obdobně jako ve druhém ročníku.
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D. SADA INTERAKTIVNÍCH  POMŮCEK
Sada interaktivních pomůcek k procvičení učiva anglického jazyka pro 1. období RVP ZV (1.–3. ročník)
Sada interaktivních pomůcek pro každý ročník obsahuje 4x Skládací magnetické puzzle, 1x sada Hrací kostky k procvi-
čení učiva, 1x Hrací karty s obrázky a 4x Educational Magnetic Board.

I. HRACÍ KARTY S OBRÁZKY SLOVNÍ ZÁSOBY
Sada hracích karet s obrázky obsahuje pro každý ročník karty s obrázky probrané slovní zásoby s barevně rozlišeným 
pozadím karet podle lekcí. Z rubové strany je každá karta potištěna obrázkem v černobílé variantě a grafi ckou podobou 
slova, včetně výslovnosti. 
Karty můžete využít při osvojování si nové slovní zásoby i při jejím procvičování a opakování. Poslouží vám jako tištěné 
předlohy slov, zapojit je můžete i při práci se skládací magnetickou sadou puzzle nebo sadou kostek. Využijete je i při 
hraní her ve dvojicích nebo ve skupinách. Můžete z nich sestavit nejrůznější herní plány a využít je tak i pro společnou 
práci s celou třídou.

Instrukce k hracím kartám pro 1. ročník
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

Aktivita 1: „učení nových slov“
Krabice karet s obrázky se promění v krabici překvapení medvídka Sama. Vytáhněte z ní karty s obrázky, se kterými 
chcete žáky seznámit. Postupně vyslovujte jejich názvy. Žáci po vás opakují.

Aktivita 2: „paměťové cvičení“
Vybrané karty s obrázky, které chcete s žáky procvičit, připevněte pomocí magnetů na magnetickou tabuli. Pročtěte si 
slova v pořadí, v jakém jsou na tabuli. Žáci se opřou o lavici a položí si na ruce hlavu tak, aby na tabuli neviděli. Vyberte 
jednu z karet a odeberte ji z řady slov. Žáci zkusí poznat, kterou kartu jste odebrali, a název karty vysloví. Na závěr hry 
si zkusí zapamatovat celou řadu slov a po zakrytí ji přeříkat.

Aktivita 3: „kytičky“
Zahrajte si hru „kytičky“. Žáci se postaví před tabuli do několika zástupů. Před každý zástup žáků nakreslete koleč-
ko. Bude představovat část kytičky, kolem které budou žáci dokreslovat postupně okvětní lístky. Předem se domluvte 
na maximálním počtu okvětních lístků. Ukažte jim kartu se slovem z probrané slovní zásoby. Žáci první v řadě vysloví 
slovo znázorněné obrázkem. Kdo vysloví název jako první, nakreslí na tabuli jeden okvětní lístek. Všichni z čela zástupu 
se zařadí na konec. Pokračujte stejným způsobem, než se podaří některé ze skupin získat plný počet okvětních lístků.

Aktivita 4: „soutěž“
Žáci utvoří dva zástupy. Postavte se s kartami obrázků, jejichž názvy chcete procvičit, před žáky. Ukažte kartu s obráz-
kem. První z žáků, který vysloví název tohoto obrázku správně, se zařadí na konec zástupu. Ten, který vysloví název 
později, se posadí na koberec tak, aby viděl na obrázky, které ukazujete, a do konce hry poslouchá názvy všech obrázků. 
Postupně se k němu připojují ostatní žáci, kteří se s odpovědí zpozdili. Vítězi hry všichni zatleskají a pochválí ho. Pro 
pochvalu vybírejte slova z nabídky v anglickém jazyce v multimediálních materiálech.

Aktivita 5: „Abracadabra – What’s this?“
Karty rozložte na koberec. Zazpívejte si společně písničku „Abracadabra“. Při zpěvu písničky žáci tančí kolem karet 
s obrázky a čarují. Jakmile písnička skončí, každý se usadí k některé z karet. Na vaši výzvu WHAT’S THIS? ukáže vy-
zvaný žák svoji kartu ostatním spolužákům a vysloví název tohoto obrázku. Hru opakujte několikrát po sobě, abyste si 
připomenuli co největší část slovní zásoby.

Aktivita 6: „hra s míčem“
Z karet sestavte na koberci herní plán. Posaďte se kolem herního plánu. Házejte si střídavě míč. Žák, který má míč, vy-
bere jedno ze slov, vysloví jeho název nebo s tímto slovem vytvoří větu, kterou chcete procvičit, a otočí kartu obrázkem 
dolů. Hra pokračuje do doby, než jsou všechny obrázky otočeny.

Aktivita 7: „skákací panák“
Předkreslete si na zem křídou skákací panáky a rozložte karty do takto vzniklých herních plánů. Ve skupinách se vystří-
dejte ve skákání. Při skákání žák vyslovuje všechna slova, která v herním plánu projde.

Aktivita 8: „zlatá brána“
Připněte žákům na trička vybrané karty s obrázky slovní zásoby, kterou chcete procvičovat. Dva z žáků utvoří „zlatou 
bránu“. Spolužáci procházejí v zástupu zlatou bránou. Na váš povel STOP žáci ve „zlaté bráně“ spustí ruce dolů. Za-
dejte žákovi, kterého takto zachytili, libovolnou otázku k obrázku: např. WHAT’S THIS? WHAT COLOUR IS THIS? 
WHO’S THIS? Žák odpoví.
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Aktivita 9: „scénky“
Karty můžete použít při scénkách. Každý z žáků si vytáhne z krabice překvapení medvídka Sama (krabice sady obráz-
kových karet) některý z obrázků. Všichni žáci se rozptýlí po třídě. Vždy dva, kteří se potkají, tvoří rozhovory, např. 
I HAVE A PEN. THIS IS A BLUE PEN. I LIKE BLUE. – GIVE ME THIS PEN, PLEASE. – HERE YOU ARE. – 
THANK YOU.

Instrukce k hracím kartám pro 2. ročník
LISTEN AND PLAY (With animals!)

Ve 2. ročníku můžete využít námětů na aktivity z 1. ročníku a připojit další:
Aktivita 1: „rozhovory“

 Rozložte na koberec karty s obrázky zvířátek. Posílejte si mezi sebou míč. Žák, který má u sebe míč, si vybere jedno ze 
zvířátek a představí se za něj: HELLO, I’M A BEAR. Vyšle míč některému ze spolužáků, ten odpoví: HI, I’M A PIG. Po 
skončení této hry si vybere každý žák jedno ze zvířátek z přílohových pracovních listů. Připne si ho kolíčkem na tričko. 
Všichni žáci si teď zahrají na zvířátka. Žáci, kteří se potkají, tvoří rozhovor: GOOD MORNING. I’M A GOAT. – HEL-
LO. I’M A WOLF. Do rozhovoru mohou zapojit i věty, které znají z 1. ročníku nebo jakékoli jiné, které si osvojili ve 2. 
ročníku. Např. HI, HARE. HOW ARE YOU? – I’M FINE, THANK YOU. nebo LOOK AT MY LONG TAIL. – I’VE 
GOT A SHORT TAIL. BUT I’VE GOT VERY BIG EARS. LOOK! apod. Záleží na úrovni znalostí žáků v době, kdy 
tuto hru hrajete.

Aktivita 2: „souřadnice“
Sestavte na magnetické tabuli herní plán z karet s obrázky, které umí žáci pojmenovat. Označte jednotlivé řádky čísly 
a sloupce barvami. Zadejte žákům souřadnice obrázku, např. ONE – YELLOW. Žáci vyhledají příslušný obrázek. Vy-
zvaný žák vysloví jeho název a zadá souřadnice dalšího obrázku spolužákům. Hrajte tak dlouho, dokud se nevystřídají 
všichni nebo většina žáků. Při této hře můžete s obrázky tvořit také slovní spojení nebo věty, které chcete procvičit.

Aktivita 3: „zvířátka“
Žáci si vyberou z přílohového pracovního listu jedno ze zvířátek, kterým chtějí v tuto chvíli být. Ukažte žákům kartu 
s obrázkem některého zvířátka, např. myšky. Vyvolejte některého z žáků. Pokud má také toto zvířátko, řekne: YES, I’M 
A MOUSE. Jestliže má jiné zvířátko, např. žabku, vytvoří věty: I’M A FROG. I’M NOT A MOUSE.

Aktivita 4: „pokyny“
Vyberte z karet s obrázky slovesa nebo věty s pokyny: STAND UP. SIT DOWN, PLEASE. WRITE. aj. Připojte i slovesa 
ze sady karet s obrázky pro 1. ročník. Ukazujte střídavě žákům tyto obrázky. Žáci předvádějí činnost, kterou instrukce na 
obrázku popisuje. Při této činnosti mohou mít opět připevněny obrázky zvířátek na svém tričku. Tím, že se stanou zvířát-
kem, zbaví se ostychu a nestydí se předvést spolužákům sloveso jakýmkoli způsobem, který je v tu chvíli napadne. 

Aktivita 5: „mapka“
Sedněte si do kruhu kolem karet s obrázky. Nejprve všechny obrázky společně pročtěte. Poté si vezměte kartu s tlapkou 
ze sady karet s obrázky 3. ročníku. Zahrajte si třeba na kočičku a zakryjte některý z obrázků svojí tlapkou. Zeptejte se 
žáků: WHAT IS IT? Vybraný žák odpoví, např. IT’S A BAG. Odkryjte obrázek. Pokud je na obrázku aktovka, všichni 
žáci vysloví souhlasnou větu: YES, IT’S A BAG. Jestliže je tam např. tužka, žáci nesouhlasí: NO, IT’S NOT A BAG. 
IT’S A PENCIL!

Aktivita 6: „začáteční písmena“
Využijte karty s obrázky písmen ze sady pro 3. ročník. Vyberte ty, kterými začínají slova na obrázcích, jež chcete procvi-
čit. Zahrajte si obdobu hry „Pexeso.“ Ke každé z karet s obrázkem vyberte kartu s písmenkem, kterým toto slovo začíná. 
Vyslovte písmeno a název slova. Upozorněte žáky na to, že se v anglickém jazyce slova jinak čtou a jinak se píší.

Aktivita 7: „drak“
Zahrajte si na létajícího papírového draka. Každý žák si vezme jednu z karet s obrázkem z procvičované slovní zásoby. 
Představí si, že zafoukal vítr a oni se z ocasu papírového draka rozletěli všude po třídě. Na váš pokyn STOP se zasta-
ví a podle vašich instrukcí se začnou řadit zpět na ocas dráčka do řady, např. A SISTER, AN AUNT, A BROTHER, 
A MUM, … Hru několikrát zopakujte.

Aktivita 8: „Vánoce“
Představte si, že krabice karet s obrázky je nyní vánoční balíček. Střídavě z něho vytahujte karty s obrázky a tvořte 
s nimi věty, které chcete procvičit. Např. IT’S A CHRISTMAS BALL. IT’S NICE. I LIKE BLUE. nebo IT’S A PRE-
SENT FOR ME. OH, IT’S A BELL. THIS BELL IS PINK!

Aktivita 9: „vánoční dárky“
Karty s obrázky můžete využít jako vánoční dárečky, které si budete mezi sebou předávat v době Vánoc. Při předávání 
si procvičujte i věty z 1. ročníku. Tvořte scénky podle schopností žáků. Např. IT’S MY PRESENT! OH, IT’S NICE! – 
HERE YOU ARE. – THANK YOU.

Aktivita 10: „schovávaná“
Poschovávejte si karty s obrázky po třídě. Zahrajte si na zvířátka. Vyzvaný žák vyhledá některou z karet, ukáže ji ostat-
ním a řekne: IT’S A BALL. I LIKE BALLS. I PLAY FOOTBALL. IT’S MY HOBBY.
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Aktivita 11: „piknik“
S kartami s obrázky jídla si můžete uspořádat party. Můžete k nim připojit také obrázky ovoce ze sady karet pro 1. roč-
ník. Vložte je do košíku a usaďte se na koberec. Vyberte některou z nich, např. koblihu a vytvořte větu WOULD YOU 
LIKE A DOUGHNUT? Ostatní žáci postupně odpovídají: YES, PLEASE. I WOULD LIKE A DOUGHNUT nebo NO, 
THANK YOU. Poté si žáci vyberou z košíku jednu z dobrot na kartě s obrázkem a tvoří větu I’D LIKE A CAKE, vyu-
čující jim předá obrázek s dortem: HERE YOU ARE. Žák poděkuje: THANK YOU.

Aktivita 12: „zavázané oči“
Jeden z žáků zavře oči. Vyučující mu vloží do ruky určitý počet karet s obrázky. Zeptejte se: HOW MANY PICTURES 
HAVE YOU GOT? Zkusí je spočítat: I’VE GOT THREE PICTURES. Žáci ho vyzvou, aby otevřel oči: LOOK AT THE 
PICTURES. Dotázaný žák otevře oči a vysloví názvy na obrázcích. Ostatní zopakují.

Instrukce k hracím kartám pro 3. ročník
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

S žáky můžete při hrách využít námětů aktivit z 1. a 2. ročníku nebo můžete vybírat z následujících aktivit:
Aktivita 1: „kouzelné karty“

Z čarodějnického klobouku vytahujte střídavě karty s obrázky, které chcete žákům ukázat. Vyslovte jejich název. Žáci ná-
zev zopakují. Poté zkusí sami z klobouku vytáhnout některou z karet a vyslovit název obrázku nebo situace.

Aktivita 2: „kouzelné předměty“
Některým z žáků připněte na trička obrázky čarodějných předmětů. Všichni žáci se rozptýlí po třídě. Kdo potká někoho 
s obrázkem, pozdraví ho, např. HELLO, MR HAT! Žák s obrázkem odpoví: HELLO (GOOD MORNING, HI), TOM. 
Zastaví se a vytvoří rozhovor. Věty, které v rozhovoru mohou použít, vypíše vyučující pro inspiraci na tabuli: např. MEET 
MY FRIEND. THIS IS ANN. SHOW ME YOUR BAG apod. Vybírejte podle úrovně znalostí žáků.

Aktivita 3: „hláskování“
Tvořte hádanky k obrázkům na kartách: Slova hláskujte, žáci vyberou příslušné slovo a vysloví jeho celý název. Pokud 
žáci umějí pouze některé z hlásek, můžete vybrat slova začínající těmito hláskami a nechat je poznat obrázek pouze 
podle prvního písmene slova.

Aktivita 4: „bingo“
Připevněte na magnetickou tabuli 9 karet s obrázky. Předkreslete na tabuli vedle obrázků čtvercovou síť 3x3. Žáci si ji 
do sešitu nakreslí také. Nyní si rozepíší do každého z okének název jednoho ze slov vystavených na magnetické tabuli. 
Poté vyučující umístí jeden z obrázků na libovolné místo ve čtvercovém herním plánu na tabuli. Žák, který má tento 
obrázek na tomtéž místě, zvolá: I’VE GOT A BALL. HURRAY!! Takto hra pokračuje až do té doby, dokud některý 
z žáků nezvolá: I’M THE WINNER! v případě, že má slova obrázků v herním plánu umístěna na stejném místě jako vy 
jejich obrázky.

Aktivita 5: „barvy“
Rozložte po třídě karty s obrázky. Připojte i karty s obrázky pro 1. a 2. ročník. Zazpívejte si písničku „A MAGIC HAT“. 
Na konci písničky vyslovte slovo HAT vždy ve spojení s jinou barvou. Žáci začnou po třídě hledat obrázek, který je 
touto barvou vyobrazen na kartě. Vyzvaní žáci vytvoří větu ke svému obrázku: LOOK! I’VE GOT A RED BOOK nebo 
k obrázku svého spolužáka či spolužačky: HE / SHE HAS GOT A BLUE PEN.

Aktivita 6: „kouzelný klobouk“
Zahrajte si hru „WHERE IS MY MAGIC HAT?“. Žáci zavřou oči. Vyučující ukryje svůj čarodějnický klobouk někde 
ve třídě. Jakmile se zeptá „WHERE IS MY MAGIC HAT?“, žáci začnou hledat. V případě, že ho uvidí, nedají najevo, 
že o něm ví. Vyučující pokračuje v upřesňování: „ IS IT ON THE CARPET?“ Žáci reagují: NO, IT’S NOT ON THE 
CARPET apod. Jakmile se zeptáte na místo, kde skutečně je, žáci odpovídají kladně, např.: YES, IT’S UNDER THE 
TABLE.

Aktivita 7: „kouzelná abeceda“
Vyučující vytahuje z čarodějnického klobouku střídavě karty s obrázky písmen abecedy. Žáci vždy ze svého čarodějnické-
ho klobouku přečtou ostatním slova, která začínají tímto písmenem. Hru můžete různě obměňovat a vyslovovat např. slova, 
která končí tímto písmenem. Méně zdatní žáci mohou vyslovovat slova, která obsahují toto písmeno.

Aktivita 8: „kouzelná slovesa“
Vyberte některou kartu s obrázkem znázorňujícím sloveso / aktivitu. Na hromádku položte karty, které se hodí pro po-
užití ve spojení s daným slovesem. Žáci střídavě losují z hromádky karty a vytvářejí obměny. Např. LET’S DRAW 
PICTURES. LET’S DRAW A DOG aj.

Aktivita 9: „klubíčko vět“
Sedněte si na koberec. Jeden z žáků si vezme z hromádky karet jednu a položí ji před sebe: I’VE GOT A BALL. Další 
z žáků vezme druhou kartu a položí ji vedle karty spolužáka. Přitom zopakuje větu k 1. obrázku a zapojí do ní i druhý 
obrázek: I’VE GOT A BALL AND A PEN. Takto hra pokračuje do té doby, dokud se jeden z žáků nesplete. Hra začíná 
od začátku. Nyní věty tvořte v jiných osobách: např. SHE HAS GOT A … V této hře můžete procvičit i jiné věty, např. 
I PLAY WITH … I LIKE … READ: … LISTEN: … aj.
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Aktivita 10: „hrátky s abecedou“
Každý žák si vybere z čarodějnického klobouku jeden obrázek. Rozdělte se do skupin. Každý žák ve skupině dostane číslo. 
V každé skupině se žáci zkusí na povel START seskupit do řady podle abecedy. Na povel ONE se přeskupí žáci s číslem 
ONE do jiných skupin. Na povel START se opět žáci ve skupině seřadí podle abecedy. Hru několikrát zopakujte.

Aktivita 11: „karneval“
Zahrajte si na karneval. Každý si vezme jeden obrázek. Ten bude představovat jeho masku. Vybraný žák vyzve ostatní: 
LOOK AT JANE’S MASK. SHE IS A … a ostatní spolužáci vysloví název Janiny masky. Poté mohou Janinu masku po-
psat: HER NOSE IS BIG. HER HAIR IS BLOND. HER EYES ARE BLUE. HER EARS ARE SMALL apod.

Aktivita 12: „oblečení“
Rozvěste na šňůru pomocí prádelních kolíků karty s obrázky oblečení. Vybraný žák se postaví pod obrázek oblečení, 
které má v daný den na sobě, např. košili. Vysloví název obrázku: A SHIRT. Spolužáci vytvoří větu: HE HAS GOT 
A WHITE SHIRT.

Aktivita 13: „barevné oblečení“
Rozložte si před sebe karty barev ze sady pro 1. ročník. Vybraný žák si vybere jednu z karet, např. modrou. Vytvoří větu: 
I LIKE BLUE. Ostatní jeho větu okomentují: HE LIKES BLUE. Dbejte na správný tvar slovesa LIKE v přítomném čase 
prostém ve spojení s 1. osobou jednotného čísla a se 3. osobou jednotného čísla. Žák pokračuje: I’VE GOT A BLUE 
T-SHIRT. Spolužáci komentují: HE’S GOT A BLUE T-SHIRT. Sledujte, zda žáci používají v 1. a 3. osobě správný tvar 
slovesa HAVE.

Aktivita 14: „na zvířata“
Hrajte obdobu hry „Chodí pešek okolo“. Hráč, který zůstane ve hře navíc, si vždy vybere jednu z karet s obrázky zvířat. 
Předvede toto zvíře třeba při skoku a přitom vysloví větu: I CAN JUMP. Ostatní po něm pohyb i větu zopakují. Hra 
pokračuje. Do hry zapojte i karty se zvířaty z 1. a 2. ročníku. Naučte žáky nová slovesa, není nutné, aby využívali pouze 
ta, která znají.

Aktivita 15: „vyprávění“
Připevněte obrázky, které chcete procvičit, na magnetickou tabuli. Říkejte, co vidíte: I CAN SEE A BIG ANIMAL ON 
THIS PICTURE. ITS EARS ARE VERY BIG! IT’S BROWN. Vyprávějte tak dlouho, dokud některý z žáků neuhodne, 
o kterém ze zvířátek mluvíte. Poté vás vystřídá ve vyprávění tento žák. Pokud žáci nejsou dostatečně jazykově zdatní 
pro tuto hru, předepište jim věty, které mohou použít při svém vyprávění, na tabuli.
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II. HRACÍ KOSTKY
Kostky s magnety jsou určeny k procvičení učiva anglického jazyka 1.–3. ročníku. S obrázky a texty na kostkách si 
žáci procvičí zábavnou formou slovní zásobu. Můžete je využít také k zopakování gramatiky. Podbarvení obrázků 
na kostce umožňuje zapojit kostky také při upevnění názvů barev. A samozřejmě s nimi můžete hrát hry v případě 
tak, že použijete jejich potisky s puntíky, čísly nebo názvy čísel. Pro zpestření her jsme pro žáky připravili magnety 
s obrázky veselé příšerky, sluníčka, cílového praporu a hvězdy s nápisem START. V případě, že jim padne na kostce 
obrázek příšerky, čeká je většinou nějaká komplikace, kterou musejí vyřešit. Všichni jistě s napětím očekávají obrázek 
cílového praporku, který jim pomůže dostat se do cíle, aniž by museli překonávat další překážky. Zklamání je čeká při 
hodu hvězdy s nápisem START, v tomto případě se musejí vrátit zpět na začátek hry. Usměvavé sluníčko přichází k žákům 
vždy s nějakým zajímavým úkolem.

TECHNICKÉ ÚDAJE, UPOZORNĚNÍ A POPIS BEZPEČNÉHO UŽÍVÁNÍ
 Sada Hrací kostky k procvičování učiva obsahuje:

 1)  2x (3. ročník 4x) Hrací kostka vyrobena z tvrdého papírového materiálu vyplněného pěnou a pokrytého lami-
nem. Jednotlivé černé dílky na stranách kostky jsou tvořeny z magnetických materiálů,

 2)  2x (3. ročník 4x) sada 30 magnetek tvořených z magnetické vrstvy papíru a lamina,
 3)  2x (3. ročník 4x) kovová pomůcka k usnadnění vyjímání magnetek.

  Hrací kostka je připravena tak, aby její využití bylo multifunkční – magnetky jsou na ní vyměňovány dle potřeby 
výuky. Magnetky vyměňujte následovně:

 1. Pokud jsou na kostce přiloženy již nějaké magnetky, nejprve je vyjměte pomocí kovové pomůcky.
 2. Nové vybrané magnetky pak ručně přiložte černou stranou na vybraný černý dílek kostky. 
 3.  Pokud magnetka na kostce dostatečně nedrží, magnetku vyjměte, pootočte o 90 stupňů a znovu přiložte. (Mag-

netka drží nejlépe v jedné z poloh, kdy se setkají opačné magnetické póly na dílku a na magnetce – při přiklá-
dání magnetky můžete sílu přitahování ověřit tak, že magnetku budete po stěně kostky posouvat.)

  Sadu hrací kostka a její součásti mohou používat pouze osoby starší 5 let a při dodržení následujících pravidel 
stanovených tak, aby nedošlo ke škodám na majetku nebo na zdraví:

 1)  Kostku užívejte pouze tak, jak je při manipulaci s hracími kostkami běžné, zejména kostku nebo ostatní sou-
části sady nevkládejte do úst nebo neolizujte.

 2)  Nevystavujte kostku nebo magnetky nadměrnému tahu nebo tlaku, nadměrné vlhkosti nebo teplotním výkyvům.
 3)  Neházejte kostkou na tvrdém povrchu nebo na povrchu, který by se mohl kostkou poškodit. (Doporučujeme 

kostku užívat na koberci nebo na papírovém kartonu.)
 4)  Neházejte kostkou nadměrnou silou, nepouštějte (neházejte) kostku kolmo k zemi.
 5)  Neohýbejte nebo násilně nerozlepujte magnetky.
 6)  Kostku i magnetky skladujte v krabičce k tomu určené.
 7)  Při výměně magnetek na kostce používejte k tomu určenou kovovou pomůcku.
 8)  Kovovou pomůcku k vyjímání magnetek zbytečně neohýbejte. 
 9)  Neodlupujte magnetické dílky nalepené na kostce.
 10)  Vzhledem k tomu, že magnetické pole může mít negativní vliv na některé způsoby uchování dat, nepřikládejte 

magnetky k takovýmto datovým nosičům.

Instrukce k hracím kostkám pro 1. ročník
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

Aktivita:
Tyto magnety jsou převážně určeny ke hrám typu „Člověče, nezlob se!“
Pokud chcete pracovat ve čtyřech skupinách o menším počtu žáků, můžete ke dvěma sadám těchto magnetů v 1. ročníku 
připojit dvě sady magnetů s obrázkovými čísly ze sady pro 2. ročník. 
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S kostkami s puntíky a čísly si můžete ale také procvičovat slovní zásobu: V případě, že padne na kostce pět puntíků, 
žáci si vyberou z vystavených karet pět obrázků, které musejí pojmenovat. Pokud už žáci zvládají tvořit jednoduché 
věty, mohou vytvořit s těmito vybranými slovy pět vět.

Aktivita:
Pokud připojíte k pěti magnetům s puntíky od 1 do 5 také magnet s obrázkem některého tematického celku, můžete 
použít kostku k procvičení slovní zásoby tematického celku příslušné lekce. Např. při hodu jednoho puntíku žák vysloví 
jedno slovíčko ze slovní zásoby daného tematického celku, při hodu dvou puntíků dvě slova apod. V případě, že hodí 
obrázek tematického celku, zkusí vyjmenovat všechna slova ze slovní zásoby, která si z příslušné lekce zapamatoval.

Aktivita:
Magnety s libovolným výběrem puntíků a magnety s obrázkem startu a cíle můžete opět využít při hrách typu „Člověče, 
nezlob se!“. V případě, že padne žákům na kostce obrázek cíle, hru vyhráli a všichni hráči začnou hru novou. Pokud 
padne obrázek startu, musejí se vrátit zpět na začátek hry.

Aktivita:
Magnety s obrázky tematických celků vám poslouží k procvičení učiva. Dvakrát deset magnetů s tématy ze sady pro 
1. ročník můžete rozdělit po pěti magnetech do čtyř skupin a chybějící magnetku na každé kostce dodat ze zábavných 
magnetů (sluníčka a příšerky). Při hodu obrázku určitého tematického celku mohou žáci jmenovat slovní zásobu vztahu-
jící se k danému tématu. Mohou tvořit věty, které aktuálně procvičují se zapojením slovní zásoby tohoto tématu. 
Žák, kterému padne na kostce obrázek sluníčka, může nakreslit jako hádanku pro ostatní obrázek některého slova, které se 
vztahuje k danému tématu. Jistě vás napadne spousta dalších zajímavých námětů pro využití obrázku sluníčka.
Žák, kterému padne na kostce obrázek příšerky, dostane od ostatních žáků ve skupině tematický úkol. Např. přeložit 
vybrané slovo z přehledu slovní zásoby daného tématu, přeložit aktuálně procvičovanou větu se zapojením určitého 
slova apod.

Aktivita 1:
Barvy mohou žáci procvičit ve dvojicích. Ke dvěma kostkám ze sady pro 1. ročník můžete připojit 2 kostky ze 2. ročníku 
a 4 kostky ze 3. ročníku. Barevné jsou nejen magnety určené výhradně k procvičení barev, ale podbarveny jsou také 
ostatní magnety. 
Připevněte na magnetickou tabuli jeden z obrázků z procvičované slovní zásoby, např. obrázek papírového draka. Žáci 
střídavě házejí kostkou a tvoří slovní spojení s tímto slovem – např. padne-li žákovi na kostce červený magnet, vysloví: 
A RED KITE, A BLUE KITE aj. Po procvičení vazby THIS IS, I LIKE, I HAVE, … a dalších můžete tvořit s názvem 
barev a s vybraným podstatným jménem také tyto věty.

Aktivita 2:
Do každé skupiny vyberte stejný počet obrázků z probraných lekcí. Žáci si sestaví z obrázků herní plán. Házejí kostkou 
v herním plánu. Zastaví-li se kostka na některé z karet, žáci pojmenují tento obrázek a následně společně vysloví i název 
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barvy ve spojení s názvem obrázku – např. A BAG – A GREEN BAG. Pokud se zastaví kostka mimo herní plán, žáci si 
po libosti vyberou obrázek, ke kterému chtějí tvořit slovní spojení. 

Aktivita:
Ideální je spojení kostky se sadou puzzle magnetů. Můžete takto využít naši kostku kdykoli při procvičování nové slovní 
zásoby. Vzhledem k tomu, že máte k dispozici čtyři sady puzzle magnetů, můžete pracovat ve čtyřech skupinách.
Na magnetickou tabulku si rozložte názvy karet s obrázky zvířat. Vyberte šest z nich a vložte je na kostku. U každého 
obrázku mohou žáci vyslovit jeho název nebo jeho název ve spojení s neurčitým členem. Mohou vyslovit slovní spojení 
s názvem barvy, kterou je obrázek na magnetu vyobrazen. Procvičí si také věty dosud probrané a toto slovo do vět za-
pojují. Obrázky na kostce žáci průběžně obměňují.

Instrukce k hracím kostkám pro 2. ročník
LISTEN AND PLAY (With animals!)

Při práci s kostkou můžete využít náměty k aktivitám z 1. ročníku a připojit následující:

Aktivita 1:
Připevněte na magnetickou tabuli kartu s obrázkem podstatného jména, které chcete procvičit v množném čísle. Žáci 
hodí kostkou a podle čísla na kostce tvoří slovní spojení, např. SIX BOOKS. Kartu s obrázkem vyměňujte. 

Aktivita 2:
Žáci mohou s obrázky čísel procvičovat vazbu I HAVE … nebo GIVE ME … Případně procvičí celé rozhovory: Je-
den hodí kostku směrem k některému ze spolužáků ve skupině. Padne-li např. 5, vytvoří s vystaveným obrázkem větu 
I HAVE FIVE BOOKS. Spolužák ho vyzve: GIVE ME ONE BOOK, PLEASE. Žák odpoví: HERE YOU ARE. Spolu-
žák poděkuje: THANK YOU.

Aktivita 3:
S magnety s čísly si mohou žáci procvičovat zábavnou formou také výslovnost slov. Vybrané slovo, slovní spojení nebo 
větu žáci zopakují např. třikrát v případě, že jim padne na kostce číslo 3. Dbejte na správnou výslovnost.

Aktivita 4:
Magnety s čísly můžete využít i k hudebně-pohybovým činnostem. Z písničky Family dance, znají žáci spoustu pohy-
bových prvků. Zadejte žákům pokyn, např. CLAP YOUR HANDS. Hodí-li žák, který je na řadě, např. pětku, všichni 
žáci ve skupině tlesknou pětkrát.

Aktivita 1:
Vytvořte čtyři skupiny. Každá skupina obdrží magnety s názvy pěti různých tematických celků. Pokud využijete i mag-
nety ze sady pro 1. ročník, můžete vytvořit 8 skupinek žáků.
K těmto pěti magnetům na kostce připojí žáci veselou magnetku sluníčka nebo příšerky. Před sebou mají žáci balicí 
papír. Každý má tužku. Jeden z žáků hodí kostkou. Padne-li mu např. ANIMALS, nakreslí na libovolné místo některé ze 
zvířat, které umí pojmenovat. Hodí-li obrázek sluníčka, nemusí slovo vyslovit. Název vysloví spolužák, který v průběhu 
kreslení obrázku první uhodne, co jeho kamarád zamýšlí nakreslit. Padne-li mu na kostce příšerka, musí nakreslit stejný 
obrázek několikrát a vyslovit toto slovo nejen v jednotném, ale také v množném čísle.

Aktivita 2:
K této aktivitě využijte herní plán, který jste ve skupině vytvořili při předchozí aktivitě. Žák, který hodí kostkou např. 
ANIMALS, vyhledá v herním plánu co nejvíce zvířat a vysloví jejich názvy. Padne-li na kostce žákům sluníčko, hodí 
kostkou ještě jednou. Žák naučí spolužáky nové slovo z okruhu hozeného tematického celku nebo vyhledá nějaké nové 
slovo, které s tematickým celkem souvisí ve slovníku a přečte ho spolužákům. Hodí-li obrázek příšerky, musí pojme-
novat všechna slova v herním plánu.
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Aktivita:
Napište na tabuli název vlastnosti, např. BIG. Žáci házejí kostkou a tvoří věty ve spojení s osobou, která jim padne na 
kostce (I’M BIG. YOU’RE BIG. HE’S BIG. SHE’S BIG. IT’S BIG.). Po chvíli napište jinou z vlastností (např. SMALL, 
OLD, YOUNG, NICE, FRIENDLY). Hodí-li některý z žáků obrázek příšerky, vysloví věty s názvem vlastnosti ve všech 
osobách jednotného čísla.

Aktivita:
Žáci tvoří věty – určování let – podle číslice a osoby na kostce. Pokud padne na kostce např. I, vytvoří větu: I’M SIX. 
Pokud padne jakákoli jiná osoba, např. YOU, utvoří větu YOU’RE SIX. Hodí-li číslo 6, tvoří věty ve všech osobách 
jednotného čísla, které mají na výběr na kostce.

Aktivita:
Využijte magnety s osobním zájmenem I ze sady magnetů pro jiné ročníky. Žáci tak budou moci pracovat ve čtyřech 
skupinách. Vyberte obrázek ze sady karet s obrázky pro 2. ročník, např. psa. Žák, který hodí např. číslo 4, vytvoří větu 
s obrázkem na tabuli I HAVE GOT FOUR DOGS. V případě, že hodí I, odříká postupně věty k obrázku psa ke každému 
číslu na kostce.
K této hře můžete využít místo magnetu s osobním zájmenem I i magnet s osobním zájmenem YOU.

Aktivita:
Využijte i magnety se slovem IT ze sady magnetů pro 3. ročník. Můžete tak vytvořit čtyři skupiny žáků. V této hře se 
zaměříte na barvu magnetu, ne na text na něm. Na magnetickou tabuli připevněte některý z obrázků ze sady karet s ob-
rázky pro 3. ročník, např. žlutou gumu. Žáci procvičují s obrázkem a slovem IT, které mají na kostce, následující věty. 
Padne-li např. některému žákovi zelená barva, podívá se, jakou barvou je vyobrazen obrázek gumy. Pokud je vyobrazen 
jinou barvou, než hodil na kostce, vytvoří zápornou větu IT’S NOT GREEN. Pokud hodil barvu stejnou, vysloví klad-
nou větu IT’S PINK. Padne-li některému z žáků slovo IT, odříká věty ke všem barvám magnetů na kostce.

Aktivita:
Věty záporné můžete procvičovat hned na začátku školního roku. Pokud využijete obrázkové mag-
nety se zvířátky z puzzle sady magnetů, můžete tvořit věty typu I’M NOT A WOLF. I’M A DOG 
apod. Jeden z žáků hodí kostkou tak, aby spolužáci ve skupině neviděli obrázek, který hodil. Pokud 
hodí např. obrázek medvěda, předvede toto zvíře. Žáci hádají, které zvíře předvedl: YOU ARE A BEAR. Pokud uhodnou, 
žák řekne: YES, I’M A BEAR. Pokud neuhodnou (YOU ARE A WOLF), žák zvolá: NO, I’M NOT A WOLF! a pokračuje 
v předvádění zvířete do té doby, dokud spolužáci toto zvíře nepoznají.
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Aktivita:
Předností kostky je to, že na ni můžete připevnit jakékoli magnety z puzzle sady magnetů. Máte 
k dispozici čtyři sady, a tak můžete vytvořit čtyři skupiny. Ze sady vyberte obrázky z procvičované 
slovní zásoby. Z nich vezměte pět a umístěte je na kostku. Ostatní magnety s obrázky si ponechejte 
do rezervy. Jako poslední magnet vložte na kostku THIS. Padne-li na kostce např. obrázek pera, vytvořte větu THIS 
IS A PEN. Případně tvořte věty rozvité a procvičte si i název barvy: THIS IS A BLUE PEN. Padne-li slovo THIS, žák 
vytvoří věty ke všem obrázkům na  kostce a poté obrázkové magnety na kostce podle svého uvážení obmění.
K této hře můžete místo magnetu THIS využít THAT.

Instrukce k hracím kostkám pro 3. ročník
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

Při práci s kostkou můžete využít náměty k aktivitám z 1. a 2. ročníku a připojit následující:

Aktivita:
Rozdejte žákům do skupin obrázky ze sady karet pro 1. a 2. ročník. Do každé skupiny 10 obrázků. Každý obrázek jinak 
barevný. Žák hodí kostkou např. červenou, vyhledá červený obrázek a vytvoří k němu větu: např. IT’S A RED BAG 
nebo jinou, kterou potřebujete procvičit: I’M … THIS IS … LOOK AT … I HAVE GOT … I LIKE … atd. Pokud padne 
na kostce některému z žáků příšerka, vytvoří procvičovanou větu ke všem obrázkům na kartách.

Aktivita:
Rozdejte do každé skupiny obrázky ze sady karet pro 1. a 2. ročník. Položte je na hromádku. Žák hodí kostkou např. ze-
lenou. Podívá se na kartu s obrázkem na hromádce, např. zvonečku, a zeptá se některého ze spolužáků ve skupině: IS IT 
A GREEN BELL? Spolužák odpoví zápornou větou: NO, IT’S NOT A GREEN BELL v případě, že zvoneček není ze-
lený. Kladně odpoví pouze tehdy, shoduje-li se barva obrázku s barvou, kterou žák hodil kostkou: YES, IT’S A GREEN 
BELL. Pokud hodí některý z žáků obrázek sluníčka, může hromádku karet promíchat a vybrat si obrázek, který chce.

Aktivita 1:
Na magnetickou tabuli připevněte karty s obrázky ze sady pro 3. ročník, které chcete procvičit. Žák, který hodil na 
kostce např. trojku, přečte všechna slova na magnetické tabuli ve spojení s číslem tři, např. THREE BOOKS, THREE 
PENS atd.

Aktivita 2:
Žák, který hodil na kostce např. dvojku, vybere dvě věci ze třídy, které umí pojmenovat, ukáže na ně a vysloví např. IT’S 
A BAG. IT’S A DESK. Při této hře můžete procvičovat také zájmena THIS a THAT a tvořit věty s jedním a s druhým 
zájmenem. Např. při hodu čísla dvě na kostce: THIS IS MY T-SHIRT. THAT IS MY DESK.
Vzhledem k tomu, že máte k dispozici několik sad čísel, ať už v podobě kreslené nebo psané, nebo v sadách s puntíky, 
můžete pracovat s kostkami i ve dvojicích.
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Napište na tabuli čísla od 1 do 12 a ke každému z nich slovo, např. 1 – A WAND, 2 – A BROOMSTICK, 3 – A BOOK, 
4 – A MIRROR atd.

Aktivita 1:
Žáci mají za úkol poznat podle hozeného slova na kostce číslo a vyslovit slovo, které se ukrývá pod tímto číslem na ta-
buli. Ostatní žáci zopakují.

Aktivita 2:
Žáci vytvoří se slovem na tabuli podle počtu hozeného kostkou slovní spojení, např. hodí-li slovo TWO, spojí si grafi ckou 
podobu slova s číslem a ke slovu pod tímto číslem na tabuli vytvoří slovní spojení: TWO BROOMSTICKS.

Aktivita 3:
Zaměřte se na procvičování čísla i barvy magnetu. Žák hodí např. FOUR na červeném pozadí magnetu, a jakmile si spojí 
grafi ckou podobu slova s číslem na tabuli, vytvoří k obrázku u tohoto čísla slovní spojení A RED MIRROR.

Aktivita 1:
Připojte magnety se slovesy z 2. ročníku a utvořte čtyři skupiny. V každé skupině budete mít magnety s pěti stejnými 
slovesy: SING, COUNT, PLAY, SKIP, RUN.
Magnety se slovesy jsou velmi vhodné k procvičování vět v přítomném čase prostém. Jeden z žáků hodí kostkou např. 
sloveso SING. Ostatní spolužáci ve skupině vytvoří jeden po druhém větu ve všech osobách jednotného i množného 
čísla: I SING. YOU SING. HE SINGS. SHE SINGS. IT SINGS. WE SING. … Pro zdůraznění použití přítomného času 
prostého zapojujte do vět příslovce ALWAYS a USUALLY.
Padne-li obrázek příšerky, vybere žák jednoho ze spolužáků, který sám všechny věty odříká.

Aktivita 2:
Hrajte s kostkou známou hru „Simon says“. Ten, kdo hází kostkou, vysloví: SIMON SAYS a připojí slovo, které mu 
padlo na kostce. Spolužáci ve skupině předvedou činnost, kterou sloveso popisuje. Pokud žák nevysloví „Simon says“ 
a rovnou řekne sloveso, spolužáci sloveso nepředvedou.

Aktivita:
Se slovesem, které je využito na kostce, tvořte věty v přítomném čase prostém v osobě, která padne na kostce. Např. 
I – I PLAY. SHE – SHE PLAYS. Padne-li sloveso PLAY, odříká žák všechny věty se slovesem PLAY ve všech osobách 
na kostce.

Aktivita:
Na kostce padne např. slovo TOYS. Žák vysloví název hračky, např. A BALL, nebo věci, která do hraček vůbec nepatří, 
např. A MELON. Vysloví-li název hračky, spolužáci odsouhlasí YES, THAT’S RIGHT. Pokud vysloví jiné slovo, žáci 
reagují NO, THAT’S NOT RIGHT. Padne-li na kostce obrázek hvězdičky START, vymyslete pohybovou činnost, stop-
něte hru a zadejte spolužákům pro uvolnění pohybový úkol: např. WAVE YOUR HANDS. 
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Pokud využijete ke hře i magnety s tematickými celky z 1. a 2. ročníku, mohou žáci hrát hru ve dvojicích.

Aktivita 1:
Padne-li žákovi na kostce např. B, všichni zkusí jmenovat slova, ve kterých se písmenko B objevuje. Spolužáci slovo zo-
pakují. Pokud je B ve slově na začátku, spolužáci tlesknou jednou. Je-li uprostřed, tlesknou dvakrát. Slyší-li ho na konci 
slova, tlesknou třikrát.

Aktivita 2:
Vezměte si do skupiny papír a tužku. Zapisujte pod sebe jména, která začínají daným písmenem. Po skončení hry se-
řaďte jména podle abecedy.

Aktivita 3:
Připevněte na magnetickou tabuli 26 karet s obrázky, jejichž pojmenování začíná každé jiným písmenem z abecedy: 
např. AN APPLE, A BALL, A CARP, A DOLL, AN ELEPHANT, A FROG, …
Žák hodí kostkou např. písmeno B. Vyhledá mezi obrázky slovo, které začíná tímto písmenem, a slovo vysloví. Spolu-
žáci slovo zopakují. Opět můžete hru rozšířit o procvičování slovních spojení nebo vět s tímto slovem.

Aktivita 4:
Žák hodí kostkou např. písmeno A. Ostatní spolužáci ve skupině zkusí každý vyslovit jedno slovo začínající tímto pís-
menem.
Díky vyměnitelným magnetům ke kostkám můžete vymyslet nepřeberné množství her. Zábavnou formou si tak žáci 
procvičí učivo a zároveň zpříjemní chvíle strávené s angličtinou.
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III. SKLÁDACÍ MAGNETICKÉ PUZZLE
Puzzle magnetická sada obsahuje pro každý ročník sadu magnetů a magnetickou tabulku. Magnety jsou trojí velikos-
ti. Je na nich vyobrazena slovní zásoba, kterou jsme navrhli k procvičení učiva jednotlivých ročníků. Učivo jsme vybrali 
tak, aby odpovídalo schopnostem a dovednostem žáků a žákyň dané věkové skupiny.
Slovní zásoba je na magnetech znázorněna obrázkem i textem. V 1. ročníku převážně obrázkem. Magnetická sada umož-
ní žákům procvičit nejen jednotlivá slova, hlavním přínosem je však zábavná forma nácviku větné stavby a pořadí slov 
ve větách. Vedeme žáky k postupnému skládání: A BAG – A RED BAG – THIS IS A RED BAG. Velice rychle si tímto 
způsobem také osvojí tvoření věty záporné nebo věty tázací.
Věříme, že vám naše interaktivní pomůcka zpříjemní výuku a žákům poslouží ke snadnému a rychlému procvičení 
a upevnění učiva.

SKLÁDACÍ MAGNETICKÉ PUZZLE A EDUCATIONAL MAGNETIC BOARD
Sada interaktivních pomůcek pro každý ročník obsahuje 4x krabičku se Skládacími magnetickými puzzle a 4x výukovou 
magnetickou tabulku (Educational Magnetic Board). Žáci tak s těmito pomůckami mohou pracovat až ve čtyřech samo-
statných skupinách v každém ročníku. 
Každá krabička „Skládací magnetické puzzle“ obsahuje kompletní sadu magnetických dílků pro daný ročník, tyto dílky 
jsou tvořeny z magnetické vrstvy papíru a lamina.
Výukové magnetické tabulky jsou navenek tvořeny tvrdým papírem pokrytým laminem, uvnitř obsahují kovovou vrstvu. 
Magnetické dílky je tak možné na ně přikládat a při běžné manipulaci drží na místě.
Skládací magnetické puzzle společně s výukovými magnetickými tabulkami jsou připraveny tak, aby umožňovaly snadné 
skládání jednotlivých slov do vět a mimo procvičení slovní zásoby umožnily žákům lépe pochopit i probírané gramatické 
jevy. Přečtěte si následující příklad postupu užívání pomůcky, který zároveň rozvíjí i další dovednosti žáků, jako např.
jejich jemnou motoriku:

 1.  Žáci vyjmou všechny magnetky z krabičky, vyhledávají vámi zadaná slova a volně je pokládají na pravou stranu 
výukové magnetické tabulky, ostatní slova vrací do krabičky.

 2.  Žáci pak z vybraných slov na řádky v levé části tabulky skládají věty.
 3.  Vybraná slova je možné ponechat na tabulce, slova, která nebudou na další aktivity potřebná, žáci vrátí do 

krabičky.
 4.  Pokud učitel potřebuje, může žákům přidat slova z krabiček pro nižší ročníky. Ty jsou snadno barevně odlišitelné 

a tím pádem je lze snadno vybrat a zařadit zpět do ročníku, kam patří.

Skládací magnetické puzzle a výukové magnetické tabulky mohou používat pouze osoby starší 5 let. Aby nedošlo ke 
škodám na majetku nebo na zdraví, dílky puzzle ani magnetické tabulky:
 1) nevkládejte do úst a neolizujte,
 2) nevystavujte nadměrnému tahu nebo tlaku, nadměrné vlhkosti nebo teplotním výkyvům,
 3) neohýbejte nebo násilně nerozlepujte,
 4) skladujte v krabičce k tomu určené,
 5)  nepřikládejte k datovým nosičům (magnetické pole může mít negativní vliv na některé způsoby uchování dat).

Přehled puzzle magnetů pro 1. ročník
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

magnety 2 x 2

magnety 2 x 4 (pozn.: S ohledem na věkovou skupinu žáků uvádíme u slov pouze vybrané významy.)

a teddy (bear) teddy (bears) a school schools a bag bags
plyšový medvídek  škola  taška, aktovka
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a book books a pen pens a pencil pencils
kniha  pero  tužka

a colour colours white yellow red pink
barva  bílá žlutá červená růžová

violet blue green brown black a Christmas tree
fi alová modrá zelená hnědá černá vánoční stromeček

Christmas trees a star stars a candle candles a carp
 hvězda  svíčka  kapr

carps a bell bells a present presents a Christmas ball
 zvonek  dárek  vánoční baňka

Christmas balls Sam a mother, mum a father, dad a sister a brother
  máma, maminka táta, tatínek sestra bratr

a grandma a grandpa a banana bananas a lemon lemons
babička dědeček banán  citron

an orange oranges an apple apples a pear pears
pomeranč  jablko  hruška

a plum plums one two three four
švestka  jeden dva tři čtyři

fi ve six seven eight nine ten
pět šest sedm osm devět deset
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a bike bikes a doll dolls a ball balls
jízdní kolo  panenka  balon

a car cars a cake cakes a fl ower fl owers
auto  dort  květina

a dog dogs a cat cats a parrot parrots
pes  kočka  papoušek

a rabbit rabbits a hamster hamsters a snake snakes
králík  křeček  had

a zebra zebras a monkey monkeys a lion lions
zebra  opice  lev

a tiger tigers a crocodile crocodiles a kangaroo kangaroos
tygr  krokodýl  klokan

an elephant elephants a hippo hippos a kite
slon  hroch  drak

(pozn.: S obrázkem papírového draka si procvičíte slovní spojení: A YELLOW (…) KITE připojením puzzle magnetů 
s barvou.)

magnety 2 x 8
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magnety 4 x 4

Náměty pro práci s Puzzle magnetickou sadou pro 1. ročník
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

Magnetickou sadu doporučujeme v 1. ročníku při prvních setkáních žáků s cizím jazykem propojovat při práci se sadou 
karet s obrázky. Sadu karet s obrázky můžete využívat zejména pro větší názornost. Díky obrázkové předloze žáci při 
svých prvních setkáních s angličtinou mají také vizuální oporu. Spojením zrakového vjemu se sluchovým získají jisto-
tu, že zadání úkolu pochopili správně. Dodáme jim sebedůvěru, a žáci tak pracují v prostředí zbaveném ostychu a obav 
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z případného neúspěchu. Práce s magnety žákům následně umožní zapojit do procesu vnímání i hmat, např. při přípravě 
karet, které potřebují ke splnění úkolu. Pokud je možné si „slovo“ osahat i jinak (např. se zavázanýma očima poznat jeho 
tvar, povrch, velikost, délku aj.), očichat (např. při probírání slovní zásoby tematicky zaměřené k Vánocům, přírodě, ovoci 
aj.), případně ochutnat, umožněme žákům propojení všech smyslů. Interaktivita nám v tomto směru nabízí neomezené 
možnosti.

MOTO:  „Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, kolika možno. Totiž 
věci viditelné zraku, slyšitelné uchu, vonné čichu, chutnatelné chuti a hmatatelné hmatu, a může-li něco být 
vnímáno najednou více smysly, budiž to předváděno více smyslům.“

(Jan Amos Komenský, formulace ze „Zlatého pravidla pro učitele“, Velká didaktika, kap. XX.)

Aktivita 1:
Na magnetickou tabuli připevněte kartu s obrázkem. Vyslovte název obrázku. Žáci a žákyně slovo zopakují. Vyhledají 
toto slovo na obrázku mezi svými magnety. Vybraný magnet připevní na tabulku a slovo znovu zopakují. Nyní vyměňte 
kartu s obrázkem na magnetické tabuli za jinou a pokračujte stejným způsobem. Při pokládání magnetu s obrázkem se 
žáci ve skupině střídají. 

Aktivita 2:
Umístěte na magnetickou tabuli pět slov s obrázky. Slova na obrázcích opět společně pročtěte. Žáci zkusí umístit slova 
na svou magnetickou tabulku ve stejném pořadí. Tentokrát umísťuje magnety na tabulku pouze jeden z nich a vyslovuje 
jejich názvy, ostatní opakují. Karty s obrázky několikrát přeskupte a cvičení zopakujte, aby se ve skupině vystřídali 
všichni žáci.

Aktivita 3:
Připevněte na magnetickou tabuli pět karet s obrázky. Dejte žákům dostatečný prostor, aby si zapamatovali pořadí slov. 
Poté karty otočte nebo překryjte. Žáci zkusí rekonstruovat pořadí karet a pojmenovat je. V následujících hodinách zvy-
šujte počet slov podle schopností žáků jazykové skupiny, ve které pracujete.

Aktivita 4:
Připravte několik karet s obrázky znázorňujícími některou z činností. Žáci a žákyně je pojmenují a předvedou pantomi-
mou.

Aktivita 5:
Diktáty obrázkových slov nejprve zkoušíme se zrakovou oporou. Vyučující slovo vysloví a ukáže žákům na kartě s ob-
rázky. Poté odloží kartu a nechá žáky a žákyně, aby si dané slovo z předem připravené hromádky magnetů vybrali 
a umístili na svou magnetickou tabulku na první linku. Zkontrolujte a případně opravte, žáci slovo vysloví. Jakmile 
zvládnou tuto formu diktátu, diktujte pouze slova bez zrakové opory v obrázku, pouze pro kontrolu na závěr celého dik-
tátu slova na kartách s obrázky vystavte v pořadí, v jakém jste slova diktovali. Využívejte spojení s neurčitým členem, 
aby si žáci nenásilnou formou fi xovali nutnost jeho použití před podstatnými jmény v jednotném čísle. 
Pokud žáci zvládnou diktáty podstatných jmen, zapojte i diktáty slovních spojení. Před podstatné jméno vložte např. 
název barvy: A GREEN PEN atp.

Aktivita 6:
Připravte si do skupin slova ze sady podstatných jmen, která chcete procvičit v jednotném i množném čísle. Vyslovte 
název v jednotném čísle. Žáci přiloží na tabulku toto slovo ve spojení s neurčitým členem a k němu tvar v množném 
čísle. Společně přečtěte: např. A PEN – PENS.

Aktivita 7:
K procvičení názvů barev použijte obrázek papírového draka. Žáci jeho obrázek připevní na magnetickou tabulku ve 
spojení s neurčitým členem. Mezi neurčitý člen a slovo KITE střídavě přikládají barevné magnety podle vašich instruk-
cí. Vyslovíte-li např. BLUE, vloží modrý magnet. Společně pak přečtěte vytvořené slovní spojení: A BLUE KITE. Žáci 
si takto lépe zapamatují pozici členu neurčitého v tomto typu slovních spojení.

Aktivita 8:
Číselnou řadu žáci procvičují opakovaným přikládáním magnetů s číslicemi od 1 do 10 a obráceně. Nácvik je možné 
spojit se zpěvem známé a oblíbené písně: Ten Little Indians.

Aktivita 9:
Připravte si magnety s číslicemi od 1 do 10 a magnet s některým z podstatných jmen v množném čísle. Žáci a žákyně před 
něj pokládají podle vašeho diktátu střídavě různé číslice a vzniklé slovní spojení přečtou nebo zopakují, např. TEN CARS.

Aktivita 10:
Karty se slovy: HELLO, I, AM, THIS, IS aj. vnímají žáci zpočátku jako obrázek. Seznámíme je pouze se skutečnos-
tí, že se slova v anglickém jazyce zapisují jinak, než jak se vyslovují. Žáci položí ve skupině na svou magnetickou
tabulku kartu se slovem HELLO k levému okraji prvního řádku. K němu poté připojují do vedlejšího sloupce obrázky: 
medvídka Sama, Pipa, Toma, Sissi, … a tvoří své první věty.
Stejným způsobem v dalších lekcích procvičujte také slovní spojení: I AM nebo THIS IS, I HAVE, I LIKE aj.
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Přehled puzzle magnetů pro 2. ročník
LISTEN AND PLAY (With animals!)

magnety 2 x 2

magnety 2 x 4 (pozn.: S ohledem na věkovou skupinu žáků uvádíme u slov pouze vybrané významy.)

a goat goats a wolf wolfs a mouse a fox
koza  vlk  myš liška

a pig pigs a bear bears a hare hares
prase  medvěd  zajíc

a frog frogs a boy boys a girl girls
žába  chlapec  dívka

an exercise book exercise books a rubber rubbers a ruler rulers
sešit  guma  pravítko

a crayon crayons a pencil case pencil cases magic an aunt
voskovka  pouzdro  kouzelný teta 

aunts an uncle uncles Christmas Day Father Christmas a Christmas card
 strýc  Vánoce Santa Klaus vánoční přání

Christmas cards a Christmas stocking Christmas stockings a jingle bell jingle bells an angel
 vánoční punčocha   rolnička  anděl

angels a magazine magazines a sticker stickers a picture
 časopis  nálepka  obrázek

pictures a photo photos a magnet magnets a birthday card
 fotka  magnetka  narozeninové přání
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birthday cards a doughnut doughnuts an ice-cream ice-creams a drink
 kobliha  zmrzlina  nápoj

drinks a fruit salad fruit salads a hamburger hamburgers a biscuit
 ovocný salát  hamburger  sušenka

biscuits eleven twelve a cow cows a horse
 jedenáct dvanáct kráva  kůň

horses a lamb lambs a hen hens a duck
 jehně  slepice  kachna

ducks a kitten kittens a puppy a chicken chickens
 kotě  štěně kuře

a bunny an Easter egg Easter eggs an oval ovals a circle
zajíček velikonoční vejce  ovál  kruh

circles a square squares a triangle triangles a heart
 čtverec  trojúhelník  srdce

hearts the Czech Republic England a head a nose eyes
 Česká republika Anglie hlava nos oči

ears a mouth hair a scooter scooters a pram
uši ústa vlasy koloběžka   kočárek

prams a marble marbles a tricycle tricycles a skipping rope
 duhovka  tříkolka  švihadlo

skipping ropes a helmet helmets a slide slides a swing
 helma  skluzavka  houpačka
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swings white yellow orange red pink
 bílá žlutá oranžová červená růžová

violet blue green brown black
fi alová modrá  zelená  hnědá černá

magnety 2 x 8
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magnety 4 x 4
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Náměty pro práci s Puzzle magnetickou sadou pro 2. ročník
LISTEN AND PLAY (With animals!)

Můžete využít námětů na aktivity z 1. ročníku a připojit následující:
Aktivita 1:

Připravte si magnety k procvičení příslušné slovní zásoby. Mimo tradičního diktátu slov, můžete pro oživení hodiny za-
pojit diktát formou příběhu. Vzor: I’M BLACK AND WHITE. WOOF! WOOF! I’M … (a dog) I’M BROWN. MEOW! 
I’M … (a cat) apod. 

Aktivita 2:
Do skupin připravte 10 obrázků. Každý z nich bude jinak barevný. Využijte i magnety ze sady pro 1. ročník. Vyslovte 
název barvy. Barvu ukažte na kartě s obrázkem. Žáci a žákyně vyberou mezi magnety obrázek v této barvě. Umístí jej 
na magnetickou tabulku ve spojení s neurčitým členem a vysloví jeho název. Střídají se, název opakují společně. Pro 
kontrolu připevněte dané slovo na magnetickou tabuli a pokračujte v diktátu.

Aktivita 3:
Využijte znalostí žáků z 1. ročníku a tvořte věty I HAVE … Např. I HAVE THREE PENS AND TWO BOOKS AND … 
Žáci vybírají z čísel a karet s podstatnými jmény v množném čísle a skládají tato slovní spojení v tabulce.

Aktivita 4:
Některá cvičení můžete na tabuli překreslit, např. nakreslete lišku s ocasem kočky. Žáci vytvoří větu: I AM A FOX. I AM 
NOT A CAT. Zábavnou formou tak procvičíte tvoření jednoduchých vět kladných a záporných.

Aktivita 5:
Tvoření záporných vět můžete procvičit i ve 3. osobě jednotného čísla. Ukažte žákům a žákyním dva obrázky, např. kni-
hu a aktovku. Žáci si připraví příslušné magnety. Vyslovte pouze jeden z názvů, např. A BOOK. Žáci k tomuto obrázku 
vytvoří větu kladnou, např. IT IS A BOOK, ke slovu BAG, které nezaznělo, vytvoří větu zápornou IT IS NOT A BAG.

Aktivita 6:
K procvičení slovní zásoby poslouží i kreslený diktát. Jeden z žáků předepíše na tabulku jedno z písmen, kterým začíná 
některé z předem připravených slov. Vyzvaný spolužák vybere magnet s tímto slovem a přemístí ho k předepsanému 
písmenu. Vysloví toto slovo. V případě, že žáci procvičují podstatná jména, připojí před dané písmeno i neurčitý člen.

Aktivita 7:
Žáci dokončují věty. Na tabulku si připravíte větu, kterou chcete procvičit, např. I PLAY WITH … Žáci přikládají mag-
nety s vhodnými slovy. Přečtou celou větu, ostatní zopakují.

Aktivita 8:
Žáci reagují na otázky. Na tabulku si připravte otázku, žáci a žákyně vybírají z předem připravených slov a tvoří 
odpovědi.
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Přehled puzzle magnetů pro 3. ročník
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

magnety 2 x 2

magnety 2 x 4 (pozn.: S ohledem na věkovou skupinu žáků uvádíme u slov pouze vybrané významy.)

a magician magicians a magic hat magic hats a mirror mirrors
kouzelník  kouzelný klobouk  zrcátko

a wand wands a carpet carpets a broomstick broomsticks
kouzelná hůlka  koberec  kouzelné koště

a witch witches a desk desks a chair chairs
čarodějka  lavice  židle

a cube cubes a friend friends a child a mobile phone
kostka  kamarád  dítě mobilní telefon

mobile phones a football footballs a doll dolls a puzzle
 fotbalový míč  panenka  puzzle

puzzles a robot robots a T-shirt T-shirts a cap
 robot  tričko  čepice

caps a sledge sledges ice-skates a bed beds
 sáňky  lední brusle postel

a pillow pillows a laptop laptops a poster posters
polštář  přenosný počítač  plakát

a toybox toyboxes a lamp lamps a cuddly toy cuddly toys
krabice na hračky  lampička  plyšová hračka
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a table tables a ball balls a mask masks
stůl  míč  maska 

a monster monsters a dragon dragons a hand hands
příšera  drak  ruka

a leg legs a tail a paw paws a shirt
noha  ocas tlapka  košile

shirts a skirt skirts jeans a jacket jackets
 sukně  džín(s)y , rifl e mikina

a scarf scarfs a sweater sweaters a glove gloves
šála  svetr  rukavice

a pair of shoes a pair of socks a hat hats a bird birds
pár bot pár ponožek čepice  pták 

a tortoise tortoises a fi sh a spider spiders a bat
želva  ryba pavouk  netopýr

bats a mouse a cage cages a box boxes
 myš klec  krabice

an aquarium aquariums a picnic basket picnic baskets a sandwich sandwiches
akvárium  piknikový koš  sendvič

a carrot carrots a melon melons a roll rolls
mrkev  meloun  rohlík

a tomato tomatoes a lemonade lemonades cheese a muffi n
rajče  limonáda  sýr čajové pečivo
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muffi ns a lollipop lollipops milk juice an umbrella
 lízátko  mléko šťáva , džus deštník

umbrellas a double-decker bus  buses a plane planes a train
 autobus  letadlo  vlak

trains a boat boats London underground a bike bikes
 loď  metro v Londýně kolo

a skateboard skateboards one two three four
skateboard  jedna dvě tři čtyři

fi ve six seven eight nine ten
pět šest sedm osm devět deset

eleven twelve
jedenáct dvanáct

magnety 2 x 8
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magnety 4 x 4
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Náměty pro práci s Puzzle magnetickou sadou pro 3. ročník
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

Můžete využít námětů na aktivity z 1. a 2. ročníku a připojit následující:
Aktivita 1:

Připravte do každé skupiny žáků magnety obrázkových slov, které chcete procvičit. Tato slova si zároveň vyberte v kar-
tách ze sady karet s obrázky pro 3. ročník a uložte si je do čarodějnického klobouku. Začněte čarovat: „Abracadabra“ 
a ukažte žákům jednu z karet. Zeptejte se např.: ARE YOU A MAGIC HAT? Odpovězte za kartu: YES, I AM. Žáci 
vyhledají ve svých magnetech tento obrázek a přiloží ho na první řádek tabulky. Název zopakují: A MAGIC HAT. 
S obrázkem se mohou i pozdravit, např. HELLO, MR HAT! nebo ho zapojit do věty, kterou chcete procvičit, např. I’M 
A MAGIC HAT. nebo IT’S A MAGIC HAT. aj.

Aktivita 2:
Připravte žákům a žákyním do skupin magnety se slovy IT, IS, A, NOT a obrázková slova, která chcete procvičit. Při-
pravte si tato slova na kartách s obrázky a poschovávejte je po třídě. „Hledejte“ je kouzelnickou hůlkou (tužkou nebo 
hůlkou vytvořenou podle návodu v multimediálních materiálech). Přistupte k některé z karet, ukažte ji všem a zeptejte 
se IS IT A DESK? Žáci odpovídají podle obrázku na kartě. V případě, že to je lavice: YES, IT IS. Jinak: NO, IT’S NOT 
A DESK. Na tabulce vytvoří otázku podle vzoru. Poté přehodí slovosled ve větě a vytvoří tak kladnou odpověď. Připojí 
záporku NOT a vytvoří odpověď zápornou.

Aktivita 3:
Ze slov, která si předem připravíte do skupin, můžete společně tvořit věty. Vyslovte větu, např. ASK MY BOOK. Žáci 
a žákyně tuto větu poskládají na magnetické tabulce. Přečtou ji, spolužáci zopakují.

Aktivita 4:
Připravte si předem do skupin magnety se slovesy. Některá žáci znají, o ostatní si rozšíří slovní zásobu. Dále si připravte 
slova I, LIKE, TO. Vytvořte vzorovou větu, např. I LIKE TO SKATE. A předveďte tuto činnost. Oslovení žáci a žákyně 
ze skupiny pak vytvoří podobnou větu o sobě. Sestaví ji na tabulce a přečtou. To, co dělají rádi, spolužákům také před-
vedou. Pokračujte stejným způsobem, dokud se nevystřídají všichni.

Aktivita 5:
Žáci si připraví magnety s číslicemi od 1 do 12. Vyprávějte příběh, např. I LIKE TOYS. I’VE GOT ONE BALL, SIX 
CARS… Žáci pokládají na magnetickou tabulku čísla v pořadí, v jakém je uslyší v příběhu. Zkontrolujte společně.

Aktivita 6:
Vyberte slova, která chcete procvičit. Tato slova vyhledejte rovněž na kartách s obrázky. Žáci ve skupině seřadí slova 
podle abecedního pořádku. Vyučující udělá totéž, ale záměrně chybně. Oslovený žák jej „opraví“, předstoupí k tabuli 
a vybere obrázek, který je chybně zařazen a zhodnotí: THAT’S NOT RIGHT, THAT’S NOT CORRECT apod. Umístí 
jej, kam správně patří. Jakmile jsou všechna slova seřazena, žáci a žákyně společně přečtou řadu obrázkových slov.

Aktivita 7:
Připravte do každé skupiny karty se slovy I, YOU, SHE, HE, IT, LIKE, LIKES, WHITE, YELLOW a ostatní názvy barev. 
Na magnetickou tabuli umístěte obrázky barev. Využijte sadu karet s obrázky slovní zásoby pro 1. ročník. Vytvořte vzoro-
vou větu, např. I LIKE WHITE. Žáci a žákyně vytvoří podobnou větu o své oblíbené barvě. Poté řekněte, jaká je oblíbená 
barva např. Lary: SHE LIKES GREEN. Žáci vytvoří větu o oblíbené barvě některého ze svých kamarádů. Nenásilně si tak 
zafi xují používání slovesa LIKE v 1. a 3. osobě jednotného čísla v přítomném čase. 

Aktivita 8:
Ve 3. ročníku máte v sadě puzzle magnetů k dispozici ke každému obrázkovému slovu i jeho textovou podobu. Nabízí 
se možnost využít magnety ke hře typu „Pexeso“. Vyberte si magnety se slovy, která chcete procvičit. Vyskládejte na 
magnetickou tabulku do pravidelné sítě magnety s obrázky a magnety se slovy k těmto obrázkům. Jeden z žáků si vybere 
slovo, které bezpečně pozná i v grafi cké podobě a tyto dva magnety odebere z herního plánu. Slovo vysloví, ostatní po 
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něm zopakují. Slova mohou žáci zapojovat i do vět, které potřebujete procvičit. Při této hře nepoužijete neurčitý člen na 
magnetu, ale u každého slova jej vyslovíte.

Aktivita 9:
Hru typu „Pexeso“ si můžete zahrát i s obrázkovými slovy v jednotném a množném čísle. Žák si vybere obrázek ně-
kterého z podstatných jmen v jednotném čísle a pojmenuje jej. Vyzve některého ze spolužáků a ten vybere příslušné 
„obrázkové slovo“ v čísle množném a vysloví jej. Při hře můžete procvičit i věty typu: I’VE GOT A MIRROR. – I’VE 
GOT MIRRORS.

Aktivita 10:
Procvičujte grafi ckou podobu slov. Připravte si magnety se slovy, která chcete procvičit. Jeden z žáků si vybere libovol-
né z nich a přiloží jej na první řádek tabulky. Slovo vysloví a vedle něj vypíše jednotlivá písmena tohoto slova s meze-
rami mezi písmeny. Poté napíše slovo ještě jednou celé včetně neurčitého členu. Další žák pokračuje stejným způsobem 
na druhém řádku tabulky. 
Tuto hru je vhodné začínat s magnety s textovou podobou slova. Jakmile budou žáci zdatnější, pracujte s obrázkovým 
slovem. Jakmile budou žáci a žákyně znát celou abecedu, mohou při psaní jednotlivá písmena hláskovat.

Aktivita 11:
Na magnetickou tabulku vyskládejte magnety se slovy, která chcete procvičit. Jeden z žáků si vybere libovolné z těchto 
slov a vyhláskuje ho. Spolužáci zkusí toto slovo mezi obrázky vyhledat. Kdo ho najde, ukáže jej ostatním a vysloví jeho 
název. Tuto hru je vhodné zpočátku hrát s magnety s textovou variantou slova. Pokud žáci a žákyně ještě nezvládají 
hláskování všech písmen abecedy, nebo nejsou v hláskování tak zdatní, hrajte zjednodušenou podobu: vyslovte jednu 
z hlásek a žáci hledají na magnetech slova, ve kterých se tato hláska vyskytuje, všechna tato slova si přečtou. Poté se 
zkuste zaměřit na počáteční nebo závěrečná písmena ve slovech.

Aktivita 12:
Jeden z žáků hláskuje nahlas první písmena abecedy A, B, C, D, ostatní už nehláskuje nahlas, jen si je představuje. 
Předem určený žák ze skupiny vysloví STOP. Žák, který hláskuje, vysloví hlásku, u které právě v hláskování skončil. 
Spolužáci začnou hledat mezi magnety slovo, které začíná touto hláskou. Kdo ho najde, ukáže jej ostatním a vysloví jeho 
název, všichni zopakují. Pokud se žádné slovo s touto počáteční hláskou mezi obrázky na magnetech nevyskytuje, žáci 
vymyslí co nejvíce slov s tímto počátečním písmenem.

Aktivita 13:
Z magnetů s obrázky z procvičované slovní zásoby si můžete sestavit na tabulce herní plán. Využijte kostku ze sady 
kostek s magnety s puntíky nebo čísly a zahrajte si obdobu hry „Člověče, nezlob se!“ S obrázky na magnetech si můžete 
připomenout nejen slovní zásobu, ale můžete s nimi tvořit i věty, které potřebujete s žáky procvičit.

Aktivita 14:
Pracujte ve skupině s magnety se slovy A, AN, THE, IS, IS. Připravte si také obrázková slova a názvy barev. Ukažte žá-
kům na kartě některé z podstatných jmen, např. modré kolo. Žáci vytvoří nejprve větu: IT IS A BICYCLE. Poté vytvoří 
větu: THE BICYCLE IS BLUE. Vnímají, že v první zmínce o tomto slově použili před slovem neurčitý člen, ve druhé 
zmínce o něm už použili před slovem člen určitý.

Aktivita 15:
Připravte si do skupin magnety obrázkových slov, která chcete procvičit. Připravte si magnety se slovy THE, THE, ON, 
UNDER, IN. Zahrajte si hru: „WHERE IS MY MAGIC HAT?“ Schovávejte po třídě svůj čarodějnický klobouk. Žáci 
a žákyně odpovídají, kde se klobouk právě nachází, např. THE HAT IS ON THE DESK. Slova skládají na tabulce. Věty 
společně přečtou.

Aktivita 16:
Připravte si magnety se slovy i s obrázky slov z vět, které chcete s žáky procvičit. Vytvořte ve skupině krátký příběh 
s použitím slov, která máte k dispozici. Např. HELLO. MY NAME IS HARRIET. I AM A MAGIC CAT. THIS IS MR 
BROOMSTICK. WE LIKE TO FLY. apod.
Stejně jako s magnety ke kostkám i s touto puzzle sadou magnetů bychom mohli vymyslet nepřeberné množství her. 
Jistě i vy máte spoustu nápadů, jak sadu využít. Věříme, že si s našimi interaktivními pomůckami zpestříte výuku, a žáci 
tak budou mít možnost si hravou a zábavou formou osvojit znalosti.
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IV. PRACOVNÍ LISTY

Instrukce k pracovním listům pro 1. ročník
LISTEN AND PLAY (With teddy bears!)

Pracovní list 1
LESSON 1 – HELLO – September

1 / 1  Vybarvěte stejnou barvou tlapky u obrázků zobrazujících stejnou situaci. Např. zeleně tlapky u obrázků znázorňujících 
pozdravy: HELLO. – HELLO. Při vybarvování žáci tvoří příslušný rozhovor: Např. HELLO – HELLO. Aktivně si tak 
spojením zrakového, sluchového i hmatového vjemu připomenou základní pozdravy. 

 Aktivita:
   Vyslovte název barvy. Žáci zopakují rozhovor podle situace označené tlapkou této barvy. Na závěr si žáci mohou 

karty rozstříhat. Vyberou si jednu z nich, rozptýlí se po třídě a hledají k sobě do dvojice spolužáka či spolužačku 
s obrázkem, který zobrazuje stejnou nebo podobnou scénku. Rozhovor opět sehrají. Po splnění úkolu si mohou 
dvojice obrázků, které k sobě patří, nalepit vedle sebe do sešitu a všechny rozhovory si opět připomenout.

1 / 2  Vybarvujte společně pozadí každého z obrázků. Při vybarvování žáci opakují název obrázku nebo větu, která popi-
suje danou situaci. Jako obrázek vnímají i grafi ckou podobu slova, takže si začínají uvědomovat, jak vypadá text, 
který patří k určitému slovu. 

 Aktivita:
    Obrázky si každý žák položí před sebe na hromádku. Jeden za druhým je bere do ruky a přitom vysloví název ob-

rázku nebo větu, která se k obrázku vztahuje. 
Pracovní list 2
LESSON 2 – SCHOOL – October

2 / 1  Projděte s žáky společně první řadu obrázků. Každé slovo nejprve vyslovte (např. A SCHOOL, A BAG…), žáci 
opakují. Znovu vyslovte slova v prvním řádku a vybarvěte pozadí obrázků těchto slov. Žáci vyhledají toto slovo 
na obrázcích s tlapkou a tu u těchto slov vybarví barvou pozadí obrázku. Uvědomují si, že věci, které se naučili 
pojmenovat, mohou mít různé podoby. 

 Aktivita:
  Žáci si všímají příslušných věcí ve třídě. Pojmenují je.

2 / 2  Přečtěte žákům všechna slova a věty po řádcích. Žáci a žákyně je ukazují a opakují. Poté zkusí sami přečíst řádek 
po řádku. Pro lepší orientaci jsme označili řádky barevnými pruhy. Na závěr žáci hledají obrázky stejných slov nebo 
vět a jejich pozadí vybarví stejnou barvou. 

 Aktivita:
   Ze sady karet s obrázky pro 1. ročník vyberte obrázky ke 2. lekci. Rozdejte je žákům. Vyprávějte žákům příběh, 

vynechávejte slova. V průběhu vyprávění žáci doplňují mezery příběhu slovně a kartou s obrázkem, např. THERE 
WAS A LITTLE … TEDDY BEAR. AND HE STARTED TO GO TO … SCHOOL. HE HAD A NICE … BAG … 
AND … A PEN, A PENCIL … apod.

Pracovní list 3
LESSON 3 – COLOURS – November

3 / 1  Vyslovte názvy barev. Čtěte po řádcích. Žáci opakují. Při druhém opakování u každého názvu barvy zvednou 
i pastelku této barvy. Několikrát s žáky zopakujte. Nakonec vyslovte jednu z barev, žáci ukáží pastelku této barvy 
a společně vybarvěte tlapku u rámečku s touto barvou. Skvrny pod medvídkem vybarvěte podle barvy v plechovce 
v barevném diktátu: Vyslovte název barvy, žáci vyhledají medvídka s plechovkou této barvy a skvrnu pod ním 
vybarví. 

 Aktivita:
   Každý z žáků si vybere pastelku své oblíbené barvy. Posadí se na koberec. Vyslovte název některé z barev. Postaví se 

vždy žáci, kteří mají u sebe takto barevnou pastelku a všichni společně název barvy zopakují ve vazbě THIS IS … .

3 / 2  Společně si prohlédněte barvy oblečení dětí na obrázku. U každého popište barvy oblečení dětí, např. Ela má 
na obrázku č. 1 tričko modré a kalhoty zelené: BLUE – GREEN. Žáci zopakují BLUE – GREEN. Ukazují přitom 
na oblečení dívky na obrázku č. 1. Zopakujte ještě jednou a vybarvujte barevné skvrny podle barvy oblečení dítěte 
na obrázku. 

 Aktivita:
   Vyslovte jméno některého z dětí na obrázku a číslo a potom vyslovte název barvy jeho trička. Postaví se všichni 

žáci, kteří mají tričko stejné barvy.
Pracovní list 4
LESSON 4 – CHRISTMAS – December

4 / 1  Začněte vyslovením názvu A CHRISTMAS TREE. Žáci ho několikrát zopakují. Poté si s pomocí obrázků společně 
připomeňte slovní zásobu této strany. Žáci čtou pomocí obrázků nejprve jen jednotlivá slova, např. A STAR, poté 
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i ve spojení s barvou, např. A YELLOW STAR. Následně se ptejte žáků: WHAT’S THIS? a zároveň ukazujte na 
jednotlivé obrázky. Žáci ukáží na tento obrázek ve svém pracovním listu a odpoví celou větou, např.: THIS IS 
A STAR. Procvičte také otázku: WHAT COLOUR IS THIS? Žáci reagují, např.: THIS IS YELLOW. Obrázek si 
pak vybarví příslušnou barvou. Stejným způsobem projděte všechny ostatní obrázky. Poté žáci samostatně vybar-
vují obrázky na stromečku nebo pod stromečkem. Tvoří dialogy buď samostatně, nebo se spolužákem v lavici: 
WHAT’S THIS? WHAT COLOUR IS THIS? 

 Aktivita:
   Předkreslete na nástěnnou magnetickou tabuli obrys vánočního stromečku. Žáci si vyberou jednu z karet s obrázkem 

z probrané slovní zásoby a přiloží ji na stromeček. Přitom vysloví, např.: THIS IS A CARP. THIS IS GREEN.

4 / 2  Společně několikrát vyslovte přání MERRY CHRISTMAS! Zeptejte se žáků a žákyň jako medvídek PIP na ob-
rázku: WHAT’S THIS? Žáci odpoví společně nebo jednotlivě za medvídka SAMA: THIS IS A PEN. THIS IS 
A PRESENT FOR YOU. Poděkujete: THANK YOU. Totéž vyzkoušejte s ostatními vybarvenými obrázky. Všech-
ny rozhovory zopakujte znovu, tentokrát si přehoďte role: Vyučující bude medvídek Sam, žáci se budou společně 
nebo jednotlivě ptát a odpovídat za medvídka PIPA. 

 Aktivita:
   Žáci vybarví celý obrázek podle své fantazie. Při vybarvování se ve dvojicích budou ptát navzájem WHAT’S 

THIS? a ukáží na některý z obrázků na pracovním listu. Spolužák odpoví celou větou, např. THIS IS A BELL 
a ještě se zeptá WHAT COLOUR IS THIS? Dotázaný odpoví opět celou větou, např. THIS IS RED.

Pracovní list 5
LESSON 5 – FAMILY – January

5 / 1  Žáci a žákyně si vyberou jednoho z malých medvídků: Sama, Sissi nebo Toma. Všichni jsou nyní např. Sam. 
Ukazujte žákům obrázky členů rodiny na kartách ze sady karet s obrázky pro 1. ročník, a to v pořadí, v jakém ná-
sledují na pracovním listu. Říkejte za medvídka Sama: THIS IS MY DAD MEL. Žáci zopakují. Takto procvičujte 
několikrát. Podle černobílého obrázku na této straně budete tvořit dialogy. Vyučující položí otázku: WHO IS THIS? 
a ukáže na kartě s obrázkem vybraného člena rodiny. Žáci si zahrají na medvídka Sama a budou reagovat na otáz-
ky, např.: THIS IS MY DAD MEL. Připojí k procvičení také větu I LIKE MY DAD a vybarví medvídka Mela na 
obrázku. Při vybarvování několikrát zopakujte otázku a odpověď. Na závěr společně vyslovte věty: THIS IS MY 
FAMILY. I LIKE MY FAMILY! 

 Aktivita:
   Připevněte si karty s obrázky medvídků na oblečení a zopakujte si podobné rozhovory ve formě scénky.

5 / 2  Ke každému obrázku ve „vědomostním hadovi“ vyslovte větu, která obrázek popisuje (např. THIS IS A PENCIL. 
GOOD MORNING. VERY GOOD.). Žáci společně zopakují. Samostatně pak hrají tuto hru jako obdobu hry „Člo-
věče, nezlob se!“ – podle hodnoty na kostce se pohybují po políčkách, vždy vysloví příslušnou větu. 

 Aktivita:
   Ptejte se žáků: Co všechno je na obrázcích např. žluté? Kdo na obrázcích patří do rodiny medvídka Sama? apod. 

Instrukce k pracovním listům pro 2. ročník
LISTEN AND PLAY (With animals!)

Pracovní list 1
LESSON 1 – HELLO ANIMALS – September

1 / 1  Druhým ročníkem provázejí žáky zvířátka. Společně si v prvních dvou řádcích přečtěte jejich pojmenování, žáci 
opakují. Všímají si grafi cké podoby slov z nové slovní zásoby a zkouší je postupně číst. Vyzkoušejte barevný diktát: 
Pojmenujte jedno ze zvířátek a barvu, kterou mají žáci kartu s tímto zvířátkem zabarvit: např. A FOX – RED. Žáci 
podle této instrukce vybarvují. 

   Na zbylých obrázcích si připomeňte názvy zvířat, která už žáci a žákyně znají z 1. ročníku ve spojení se členem 
neurčitým. Počáteční písmeno slova jim napoví. Z 1. ročníku si připomeňte, jak se tvoří množné číslo podstatných 
jmen, a tvořte množné číslo ke všem podstatným jménům na této straně. 

 Aktivita:
   Tuto stránku můžete pojmout jako herní plán. Zadávejte žákům otázky typu: SIX AND PINK – WHAT’S THIS? 

WHAT COLOUR IS A PARROT? Žáci se zorientují v herním plánu a procvičí si také názvy barev a čísel, které 
znají z 1. ročníku. Žáci se sami zhodnotí a vybarví si kytičku u karty s příslušným slovem.

1 / 2  Zvířátka a kamarádi se zdraví. Připomeňte si pozdravy a věty, které použijete při představování: HELLO, GOOD 
MORNING, I’M … WHAT’S YOUR NAME? MY NAME IS … Tvořte rozhovory za zvířátka na obrázcích: Za-
dejte žákům obrázek a situaci, např. ONE – pozdravte se, nebo TWO – představte se, THREE – rozlučte se apod. 
K jednotlivým obrázkům tvoří žáci věty podle vzoru: I’M A HARE. I’M NOT A RABBIT. Na závěr si žáci mohou 
vybrat vždy jednu ze situací a tvořit k obrázku co nejvíce vět. Spolužáci spočítají, kolik vět vybraný žák nebo žá-
kyně vytvořili, a pokusí se o totéž. S obrázky na kartách si můžete navíc vyzkoušet barevný diktát. 
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 Aktivita:
   S kartami s obrázky si procvičte věty, které znáte z 1. ročníku: např. I’M A HARE. I LIKE PENS. I HAVE A GRE-

EN PEN, nebo přímo rozhovory: WHAT’S THIS? – THIS IS AN APPLE. – GIVE ME AN APPLE, PLEASE. – 
HERE YOU ARE. aj. Zvažte podle možností žáků. 

Pracovní list 2
LESSON 1 – ANIMALS AT SCHOOL – October

2 / 1  Zopakujte si názvy školních potřeb ve vagoncích. Připomeňte si z 1. ročníku formy neurčitého členu. Žáci a žákyně 
si všímají, jak se liší grafi cká podoba slova od jeho výslovnosti. Vyzvěte žáky, aby našli např. červený vagonek. 
Jakmile ho najdou, položte otázku: WHAT’S THIS? Vybraný žák odpoví: IT’S AN EXERCISE BOOK. Spolužáci 
zopakují. Tímto způsobem si žáci vyzkoušejí vazbu IT IS A … i s ostatními slovy na obrázcích. Projděte si obrázky 
ve vagoncích ještě jednou, nyní s otázkou WHAT COLOUR IS THIS CRAYON? Žáci odpovídají celou větu: IT’S 
PINK.

   Žáci si vybarví vagonky druhého vláčku podle pořadí barev, v jakém jsou vybarveny vagonky vláčku prvního. Při-
tom procvičují věty: IT’S YELLOW. IT’S RED atd. Při vybarvování vyučující prochází mezi žáky a ptá se, jakou 
barvou má být vybarven např. vagonek s číslem 1, a co se v něm nachází: FIND NUMBER 1. WHAT COLOUR IS 
THIS? WHAT’S THIS? 

 Aktivita:
   Připněte si kolíčkem na oblečení obrázky z probrané slovní zásoby nebo ze slovní zásoby z 1. ročníku. Použijte 

sady karet s obrázky. Žáci budou projíždět v útvaru vláček po třídě. První z nich nebude mít žádný obrázek. Bude 
strojvůdcem v mašince. Vyučující je výpravčí a na povel STOP vždy zastaví vlak. Vyzve strojvůdce, aby odpojil 
mašinku s určitým slovem, např. GIVE ME A CRAYON. Strojvůdce vám předá spolužáka s tímto obrázkem: 
I HAVE A PINK CRAYON. HERE YOU ARE. Poděkujete THANK YOU. Strojvůdce se zařadí na konec vláčku 
a novým strojvůdcem se stává žák, jehož obrázek jste vybrali. 

2 / 2  Navštivte kouzelnou školu. Přečtěte si společně pokyny na tabuli ve třídě. Poznáte, kterých kozlíků se dané pokyny 
týkají? Přiřaďte příslušný pokyn ke každému z „žáků“ a vepište do připravených řádků. Žáci si ve dvojicích s po-
mocí obrázku na této straně procvičí slovní zásobu a fráze. Vyhledají věc nebo zvíře, které umí pojmenovat. Označí 
je v obrázku a zeptají se spolužáka: WHAT’S THIS? Spolužák odpoví: IT’S … . Vystřídají se a pokračují, dokud 
nevyčerpají všechna známá slova. Mohou procvičovat také vazby, které umějí vytvořit, např.: WHAT COLOUR IS 
THIS? – THIS IS RED, I HAVE … GIVE ME … I PLAY WITH aj. 

 Aktivita:
   Žáci si zahrají na vyučující / ho. Použijí svoji tužku jako kouzelnickou hůlku a dávají pokyny ostatním spolužákům 

a spolužačkám, např. COME IN. SIT DOWN, PLEASE. STAND UP. WRITE. READ. QUIET, PLEASE. Připojte 
i věty, které žáci znají z 1. ročníku: LISTEN. COME HERE. SING. PLAY. GIVE ME … aj. Žáci předvádějí.

Pracovní list 3
LESSON 3 – MY FAMILY AND MY FRIENDS – November

3 / 1  Připomeňte si s námi pojmenování členů rodiny, můžete využít karty s obrázky slovní zásoby: THIS IS MY MUM. 
MY MUM IS HAPPY. I LIKE MY MUM. Připojte i nová slova: AN AUNT, AN UNCLE. Ukazujte žákům karty 
s obrázky a na magnetickou tabuli vždy vystavte příslušnou kartu. Na tabuli přepište dané slovo a zakroužkujte jeho 
počáteční a poslední písmeno. V pracovním listu si žáci vyhledají označení členů rodiny a poté vepíší do rámečku 
na okraji stránky samostatně první a poslední písmeno daného slova. Žáci si hrají na kočičku a komentují, kdo je 
na obrázku: IT’S ME AND IT’S MY MUM. aj. Můžete procvičovat ve dvojicích: YOUR BROTHER? – NO, IT’S 
NOT MY BROTHER. IT’S MY UNCLE. aj. 

 Aktivita:
   V listech na této straně poletuje spousta písmen. Vyberte si některé z nich a ze sady karet s obrázky vyberte slova, která 

začínají tímto písmenem, nebo slova, která tímto písmenem končí. Všímejte si také ostatních písmen.

3 / 2  Žáci a žákyně se vžijí do role dívky na obrázku a představí všechny členy své rodiny spolužákům. Pročtěte si je-
jich pojmenování na jednotlivých dráčcích: např. ONE – SISTER atd. Zadejte žákům barvu dráčka: např. FIND 
A GREEN KITE. WHO IS THIS? Žáci najdou zeleného dráčka v obrázku a odpoví: THIS IS MY MUM. O své 
mámě dále vyprávějí: MY MUM IS HAPPY. MY MUM IS VERY NICE. I LIKE MY MUM. Mohou ve dvojicích 
tvořit rozhovory s použitím vět, které už znají: např. MUM, GIVE ME YOUR BLUE KITE, PLEASE. THANK 
YOU. I LIKE TO PLAY WITH KITES apod. Žáci si vybarví černobílé draky podle těch, které patří příslušným 
členům rodiny v obrázku. Na závěr přečtěte. Dbejte na správnou výslovnost. 

 Aktivita:
   Sedněte si na koberec do kruhu. Žákům připevněte na oblečení kartu s písmenem. Rozložte karty s obrázky slov, 

která těmito písmeny začínají. Posílejte si mezi sebou míč. Žák či žákyně, která má míč, vybere z obrázků ten, který 
začíná daným písmenem a vysloví jeho název. Ostatní zopakují.
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Pracovní list 4
LESSON 4 – CHRISTMAS TIME – December

4 / 1  Žáci si prohlédnou vánoční dárky a zopakují si příslušnou slovní zásobu. Všímají si grafi cké podoby slov a zkoušejí 
je pomalu číst. Připomeňte si slovní zásobu tohoto tématu s pomocí karet s obrázky slovní zásoby. Umístěte každý 
obrázek na magnetickou tabuli. Žáci jej pojmenují. Vyzvěte žáky, aby našli dárek podle souřadnic, např. ONE – 
PINK (první sloupec růžová barva mašle). Společně vyslovte jeho název.

   S pomocí obrázků na magnetické tabuli (můžete použít všechny obrázky, ale je možné využívat jen jednotné číslo), 
které si žáci předávají jako dárky, procvičujte krátké rozhovory: I HAVE A PRESENT FOR YOU, spolužák reagu-
je: A CARP! THANK YOU. Ostatní vyhledají tento obrázek ve svém pracovním listu a větu zopakují. Zadejte další 
pokyn, např. FIND A CARP. Žáci společně vyhledají obrázek kapra v dárečcích. Ten se zde vyskytuje několikrát. 
Oslovený žák odpoví, kolik kaprů na této straně objevil, např. I HAVE TWO CARPS. Žákům pomáhá počáteční 
písmeno slova, které je umístěno pod obrázkem.

 Aktivita:
   Vyzkoušejte si barevný diktát slov: Zadejte žákům k vyhledání obrázek nebo obrázky podle souřadnic, např. FOUR 

– YELLOW. WHAT’S THIS? Žáci vyhledají dáreček ve čtvrtém sloupci se žlutou mašlí. Mohou balicí papír dárku 
žlutě vybarvit.

4 / 2  Žáci popisují situaci, kterou znázorňuje obrázek. Použijí věty, které se dosud naučili: IT’S CHRISTMAS DAY. 
I LIKE THIS DAY. I’M VERY HAPPY. a představí (na místě chlapce na obrázku) svoji rodinu IT’S ME. THIS IS 
MY DAD apod. Každý z žáků vytvoří alespoň jednu větu k obrázku. Pod obrázkem je předkresleno vánoční přání: 
MERRY CHRISTMAS. Žáci ho obtáhnou. Vyprávějte žákům, jak prožívají Vánoce děti v Anglii nebo v Americe. 
Přitom si žáci vybarvují vánoční stromeček. 

 Aktivita:
  Rozlučte se přáním MERRY CHRISTMAS: Rozptylte se po třídě, žáci si vzájemně přejí.

Pracovní list 5
LESSON 5 – MY HOBBY – January

5 / 1  Procvičujte pojmenování koníčků jako reakci na otázku WHAT’S YOUR HOBBY? podle obrázků (I READ 
BOOKS. I KEEP HAMSTERS. I RIDE A BIKE. I COLLECT STAMPS. I LIKE MUSIC. I PLAY FOOTBALL). 
Zadejte žákům název barvy, žáci vyhledají obrázek s rámečkem v této barvě a vytvoří k němu větu. Ostatní obrázky 
procházejte po sloupcích. Ke každému vytvořte větu. Jeho rámeček zabarvěte podle barvy rámečku obrázku, který 
tuto činnost vyjadřuje (první dva řádky). S obrázky si můžete připomenout i věty, které jste se dosud naučili, např. 
I HAVE … I LIKE … GIVE ME … aj. 

 Aktivita:
   Každý žák či žákyně napíše několik vět o svých zálibách a přikreslí ilustrační obrázek. Pokud žáci neznají anglický 

název, poraďte jim. Přečtou výsledek ostatním spolužákům.

5 / 2  Ke každému z obrázků vytvoří žáci rozhovor: např. HELLO. I’M SUE. – HELLO. MY NAME IS RON. Poté scén-
ky sehrají ve dvojicích. Cvičení využijte k barevnému diktátu. Vyslovte název barvy, např. RED. Řekněte žákům 
rozhovor k některému z obrázků, např. HELLO, TOM. – HELLO, MRS ROBINS, žáci vyhledají obrázek, který se 
k tomuto rozhovoru hodí, a zabarví odpovídající číslici červeně. Rozhovor zopakují.

   Je velmi motivující průběžně žáky chválit, můžete využít pochvaly z nabídky na této stránce.
   Řekněte žákům některou z vět, které jste použili v sehraných scénkách, např. HELLO, TOM. Vybraný žák vytvoří 

vhodnou reakci na tuto větu: např. GOOD MORNING, MRS ROBINS. 
  Aktivita:

    Každý z žáků napíše na kousek papíru některou z vět, které jste procvičovali. Papír vloží na společnou hromádku 
na koberec. Usaďte se na koberec. Každý si vylosuje jeden lístek, větu přečte a zkusí na ni vhodně reagovat. Pokud 
si neví rady, ostatní mu pomohou.

Instrukce k pracovním listům pro 3. ročník
LISTEN AND PLAY (With magicians!)

Pracovní list 1
LESSON 1 – ABRACADABRA – September

1 / 1
1.  Kouzelní kamarádi Lary se představují. Některé z nich dokreslete podle instrukcí pod obrázky. U jiných dopište 

příslušné názvy.
 Aktivita:

  Zahrajte si na čarodějné kamarády a představujte se navzájem.
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2.  Zabloudíte v pavučině? Šest pavoučků kočky Harriet upletlo pavučinu. Každý z nich určitý úsek. Hledejte v pavu-
činách slova. Podle chybějícího písmene poznáte, který pavouček tuto část spřádal. Dopište k němu slovo, které jste 
odhalili.

 Aktivita:
   Pište prstem na záda svého spolužáka počáteční písmena slov z probrané slovní zásoby. Spolužák toto písmeno vy-

sloví a vybere z probraných slov lekce to, které začíná tímto písmenem. Jakmile si žáci osvojí hláskování, mohou při 
této hře tuto dovednost zapojit.

1 / 2
3.  Hledejte dvojice, které k sobě patří. Vybarvěte je stejnou barvou. Věty, které jste získali spojením dvou „lektvarů“, 

zapište na patřičné linky. 

4.  V bublinách z Lařina elixíru najděte vždy dvě, které obsahují stejné slovo. Vybarvěte je stejnou barvou. Slovo něko-
likrát zopakujte. Dbejte na správnou výslovnost.

 Aktivita:
   Znáte hru na ozvěnu? Posaďte se do kruhu na koberec spolu s žáky. Vyslovte slovo. Toto slovo po vás žáci postupně 

jeden po druhém opakují.
Pracovní list 2
LESSON 2 – IT’S A MAGIC SCHOOL! – October

2 / 1
1.  Poznáte, co je na obrázku? Vyslovte názvy čarodějných věcí ze školy čar a kouzel kočky Harriet, např. ONE – AN EXER-

CISE BOOK. Každé ze slov zapojte do věty, např. IT’S AN EXERCISE BOOK. Ptejte se žáků: WHAT’S THIS? a vy-
slovte některé z čísel, např. TWO. Žáci zapíší větu k tomuto obrázku podle vzoru. Na závěr zkuste tvořit věty rozvité 
a podstatná jména ve větách popsat přídavnými jmény, např. IT’S A BLUE EXERCISE BOOK. Kromě názvů barev 
zapojte i názvy vlastností: BIG, SMALL, OLD, YOUNG, HAPPY, SAD, CLEVER, SHARP, LAZY, QUICK.

 Aktivita:
  Kreslete na tabuli obrázky, ostatní hádají, o jaký obrázek se jedná.

2.  Ke každému ze slov obsažených v drakovi najděte do dvojice slovo v příslušném obláčku. Do vybraného obláčku 
dopište název barvy této věci. Řiďte se podle barev věcí v obrázcích na této stránce nebo podle barvy části draka, ve 
které je název této věci napsaný.

 Aktivita:
  Předvádějte pantomimou jednotlivé čarodějné předměty. Ostatní hádají.

2 / 2
3.  Vepište do vět patřičná slovesa.
 Aktivita:

  Zahrajte si hru „Simon says“. Využijte i jiná slovesa, která znáte.

4.  Seřaďte čarodějnické hůlky podle abecedy. Vymyslete jména, která začínají těmito písmeny.

5.  Opište slovo do stejně barevné bubliny. Několikrát ho zopakujte.
 Aktivita:

   Žáci se stanou vagonky a jako vláček jedou po třídě za vyučující / vyučujícím – mašinkou. Opakují slova, které vy-
sloví.

Pracovní list 3
LESSON 3 – MEET MY FRIENDS – November

3 / 1 
1.  Odhalíte kamarády pod neviditelným pláštěm? Přečtěte si, co rádi dělají a napište jejich jména do vět.
 Aktivita:

   Každý o sobě napíše, co rád dělá a vloží lístek do čarodějnického klobouku. Losujte jeden lístek za druhým a zkuste 
poznat, kdo jej napsal.

2.  Do vět dopište jména kamarádů a jejich vlastnosti, které se dozvíte v bludišti.
 Aktivita:

  Předvádějte pantomimou různé vlastnosti, které umíte pojmenovat.

3 / 2
3.  Vyslovte jednotlivé číslice telefonního čísla Debbie, které Lara zadala na svém mobilním telefonu. Procvičujte gra-

fi ckou podobu čísel a telefonní čísla dalších Lařiných kamarádů zapište.
 Aktivita:

  Přehrajte ve dvojicích telefonní scénku.
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4.  Seřaďte narozeninová přání podle číslovek – počtu let. Obálky seřaďte podle abecedního pořádku. Vyhledejte přání 
a obálku, které k sobě patří: přání s nejnižším počtem let a obálku se jménem začínajícím písmenem, které je v abe-
cedě nejdřív. Do vět dopište chybějící jména nebo čísla.

 Aktivita:
   Žáci se posadí do kruhu a položí před sebe kartu s číslem. Mezi sebou si posílají míč. Jeden z žáků se ptá: HOW OLD 

ARE YOU? a pošle míč některému ze spolužáků. Ten odpoví podle čísla, které má na kartě před sebou, např. I’M SIX.

5.  Vyberte písmenka, která patří na začátek slova, a dopište je, kam patří. Dvojice (počáteční písmeno a slovo, do kte-
rého toto písmeno patří) vybarvěte stejnou barvou.

 Aktivita:
   Rozdejte si karty s písmeny abecedy a karty s obrázky slov, která těmito písmeny začínají. Najděte spolužáka nebo 

spolužačku do dvojice a přečtěte své slovo ostatním.

Pracovní list 4
LESSON 4 – A MAGIC TIME – December

4 / 1–4 / 2
1.  Rozbalte dárky: V místě, kde je šedá čára, pracovní list přehněte. Nyní se podívejte na zabalené dárky, které jsou 

nakresleny ve dvou řadách nad sebou. Některé balíčky jsou opatřeny lístkem se jménem, jinde jméno chybí. Dopište 
chybějící jména k balíčkům podle abecedy. Pokud vás nenapadne žádné jméno s příslušným počátečním písmenem, 
vezměte si na pomoc kalendář jmen. Otevřete vánoční balíčky tak, že rozevřete pracovní list. Tvořte dvojice: Stejnou 
barvou vybarvěte rámeček s obrázkem a příslušnou větu k obrázku. Na závěr napište na zadní stranu pracovního listu 
větu podle vzoru ke každému z dárků.

 Aktivita:
   Žáci napíšou na lístky svá jména. Vhodí je do čarodějnického klobouku. Poté losují z čarodějnického klobouku každý 

jeden. Pro spolužáka, jehož jméno si vylosovali, nakreslí obrázek. Procvičují věty: THIS IS A PRESENT FOR YOU. 
(I HAVE A PRESENT FOR YOU., LOOK! IT’S A PRESENT FOR YOU. apod.), HERE YOU ARE. – OH. IT’S 
A CAR (v případě, že je na obrázku nakreslené auto). I LIKE CARS. IT’S BLUE. I LIKE BLUE. THANK YOU! 
apod. Žáci se snaží použít v rozhovoru věty, které už z probraného učiva znají. Můžete jim pomoci tak, že vzorové 
věty píšete do dvou sloupců na tabuli.

   Pozn.: Pokud žáci nakreslí obrázek věci nebo zvířete, které neumějí pojmenovat v anglickém jazyce, nechejte je, ať 
slovo vyhledají ve slovníku.

Pracovní list 5
LESSON 5 – MY PLAYROOM – January

5 / 1
1.  Z klobouku vyčarovala kočka Harriet věci, které patří do Lařina pokojíčku. Dokreslete do obrysu daná slova a doplň-

te u každého obrázku podle vzorové věty příslušný popis.
 Aktivita:

   Poschovávejte žákům po třídě vybrané karty s obrázky z probrané slovní zásoby. Ukládejte je vždy dovnitř, na nebo pod 
určité předměty. Poté se ptejte: např. WHERE IS THE CAT? Žáci individuálně odpovídají: např. THE CAT IS ON THE 
CHAIR. Ostatní spolužáci větu zopakují. Kartu pak odloží do čarodějnického klobouku.
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2.  Prohlédněte si Lařinu krabici na hračky. Uvnitř, na i pod ní najdete hračku. K otázkám tvořte odpovědi: THE STAR 

IS ON THE BOX. THIS STAR IS YELLOW., … Odpovězte na otázky podle vzoru.
 Aktivita:

   Střídavě vytahujte karty s obrázky z čarodějnického klobouku s otázkou WHAT’S IN THE MAGIC HAT? IS IT 
A CAT? IS IT A DOG? … Odpoví vždy vybraný žák: např. YES, IT IS A DOG. / NO, IT’S NOT A DOG. IT’S A CAT. 
Ostatní spolužáci zopakují. Karty pokládejte i na klobouk nebo vytahujte z karet položených pod kloboukem s otáz-
kou WHAT IS ON THE MAGIC HAT? nebo WHAT IS UNDER THE MAGIC HAT? K otázce můžete připojit i dotaz 
na barvu obrázku na kartě WHAT COLOUR IS THE CAT?

3.  Rozluštěte věty, které jsou ukryty v hadích tělech. Ve větách chybí členy. Dopište je.

4.  V čarodějnickém kotlíku plném lektvarů tentokrát Lara a Harriet vyčarovaly slova, ve kterých chybí některé z pís-
men. Hledejte slova, která čte vyučující. Dopište písmena do slov a bubliny s těmito slovy vybarvěte. Při tom slova 
říkejte.

 Aktivita:
   Do každé skupiny připravte kartu ze sady karet s obrázky. Ve skupince si žáci slovo přečtou. Poté na předem připravené 

kartičky z papíru napíší písmena z tohoto slova. Písmena vždy promíchají a snaží se několikrát po sobě slovo složit.
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