
 

 

 

Vzorová hodina k 1.části : Já jsem Super-Nature  

 

Nová slovní zásoba I, am, we, are, you, who, Chloe, Susie, Adam, Britney, Clive, 

children 

Jazyk v praxi I´m …, We are…, Who are you? Who we are? Let´s chant…  

Čísla obrázků: 8-14 Dívka, chlapec, Chloe, Susie, Adam, Britney, Clive 

Příprava Jmenovky pro děti a pro sebe, papírový mikrofon, případně loutka  

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature 1, CD s písničkami pro učitele 

 

 
Rozdejte dětem připravené jmenovky. Představte se dětem. Řekněte: „I am (a Vaše jméno)“. 
A zeptejte se každého dítěte: „Who are you“ Pomozte jim odpovědět: „I am …“  

 
Práce ve dvojicích: 

Děti pracují ve dvojicích a vzájemně se ptají a odpovídají: „Who are you? I am …“ 
 
Seznamte děti s učebnicí. Ukažte dětem obrázky Chloe, Susie, Clive, Britney a Adama, a 

dramaticky recitujte  transkript. 
 

Transkript: 
I´m Chloe. Who are you? 
I´m Susie. Who are you? 

I´m Clive. Who are you? 
I´m Britney. Who are you?  

I´m Adam. Who are you? 
Who are we? We are children. 
Who are we? We are children. 

 
Děti se učí představovací říkanku: 

Zapněte CD přehrávač a pusťte stopu 1. Děti mají otevřenou učebnici na straně 3.  
První poslech: Děti poslouchají říkanku.  
Druhý poslech: odříkejte každou řádku a požádejte děti, aby po Vás opakovaly. 

Třetí poslech: Řekněte dětem, aby nahrávku poslouchaly a recitovaly s Vámi. 
 

Řekněte dětem, aby doma poslouchaly CD s nahrávkou části 1.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vzorová hodina k 2.části: Na farmě  

 

Opakování slovní 

zásoby 

I´m, I, am, Who? We, are, you, look, at, the, trees, is, and, colour, 

bird, lion, giraffe, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, 
black, white 

Nová slovní zásoba With, countryside, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, 

animals, sitting, standing, in 

Jazyk v praxi Look at the…, Listen and colour. Who are you? What colour is 
the…? 

Čísla obrázků: 1, 3, 4, 

18-26, 36-38, 40, 42, 43 

Bird, lion, giraffe, donkey, horse, cow, goat, hen, rooster, red, 

blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, white  

Příprava Najděte různé obrázky venkova  

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature 1, CD s písničkami pro učitele 

 
Zeptejte se dětí, jestli každý den poslouchaly doma CD s částí 2. 

Recitujte společně představovací říkanku ze stránky 3 (stopa 1). Používejte přitom jména dětí.  
 
Zeptejte se několika dětí: „Who are you?“ Děti odpovídají: „I am… Who are you?“ Dále 

nechejte děti, aby se zeptaly stejnou otázku svého souseda.  
 

Představte zvířátka pomocí obrázků: osel, kůň, kráva, koza, slepice, kohout.  
Naučte význam slova „countryside“ – venkov. Přineste různé obrázky venkova. Řekněte: 
„Look at the countryside. Look at the trees. Look at the animals.“ 

 
Pro zopakování zvířátek z části 1 a zapamatování zvířat z části 2 si zahrajte některou z her 

popsanou v metodice pro učitele v části „Hry a aktivity“ 
 
Otevřete učebnice na straně 20 a poslechněte si stopu 10, Animals. 

 
Transkript: 

Chloe: I´m with Britney, Adam and Susie in the countryside. Look at the animals.  
 
Poslouchej a vybarvuj 

Děti poslouchají a vybarvují obrázky podle Vašich instrukcí. Nejprve požádejte děti, aby 
ukázaly na koníka, kohouta, slepici, krávy a kozu. Pak jim řekněte, aby vybarvily obrázky 

podle Vašich instrukcí, např. „colour the cows black and white“.  
Zkontrolujte práce dětí pomocí otázek: „What colour is the hen? What colour is the horse?“ 
 

Zakončete lekci písničkou „A World of Colour“ (stopa 8) ze stránky 18. Připevněte obrázky 
na tabuli a ukazujte na barvy, zatímco zpíváte písničku.  

 
Před odchodem připomeňte dětem, aby posloucha ly CD s 2.částí. 
 



 

 

Vzorová hodina k 3.části: Moje tělo 

 

Opakování slovní 
zásoby 

What? colour, is, the, your, red, blue, yellow, green, orange, pink, 
purple, black, pencil 

Nová slovní zásoba Head, eye, ear, mouth, nose, touch 

Jazyk v praxi Please touch your… Listen and colour. What colour is the…? 
Colour the…  

Čísla obrázků: 18-25, 54 Head, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black 

Příprava Nakreslete obrázky s obličeji a vybarvěte každý obličej jinak, 

např.: hnědé oči, modré oči, červený nos, růžový nos, žluté vlasy, 
červené vlasy atd. Připevněte je na tabuli před začátkem hodiny.  

Další materiály papírový talířek pro každé dítě, CD přehrávač, CD Super-Nature 
1, CD s písničkami pro učitele 

 

Zeptejte se dětí, jestli každý den poslouchaly doma CD s částí 3. 
Recitujte společně představovací říkanku ze stránky 3 (stopa 1). Používejte přitom jména dětí. 

 
Představte slovíčka „head, eye, ear, mouth a nose.“ Dotýkejte se částí obličeje, zatímco je 
pojmenováváte.  Požádejte děti, aby to také dělaly. Naučte je příkaz „touch“ – dotkni se. 

Řekněte: „Touch your head, touch your eye“ atd.  
Zahrajte si s dětmi hru Please game (obdoba české hry „Kuba řekl“)  

 
Požádejte děti, aby si otevřely učebnice na straně 34 a ukazovaly na obrázek podle Vaši 
instrukcí.  

Za pomoci obličejů, připevněných na tabuli, se dětí ptejte: „What colour is the mouth? What 
colour is the ear?“ atd.  

 
Poslouchejte a vybarvěte.  
Děti společně s Vámi pojmenovávají černobílé části obličeje ze strany 34.  

Společně si poslechněte transkript ze stopy 18.  
 

Transkript: 
1. Head  2. Nose 3. Eye  4. Mouth 5.Ear 
 

Děti poslouchají Vaše instrukce a podle nich vybarvují obrázek. Ukažte každou barvu, 
zatímco říkáte: „Colour the mouth pink. Colour the eye blue. Colour the ear brown.“ 

 
Práce ve dvojicích 
Děti pracují ve dvojicích a vybarvují části obličeje podle instrukcí svého souseda. Dejte 

každému dítěti papírový talíř a ukažte dětem, aby jej použily na kreslení a vybarvení obličeje. 
Žák A řekne žáku B, aby vybarvil nos zeleně. Žák B vybarví nos zeleně. Žák B řekne žáku A, 

aby nakreslil oči modré, atd.  
 
 



 

 

Když všechny dvojice ukončí kreslení a vybarvování očí, nosu, úst a uší, požádejte některé 
dítě, aby před třídou popsal svůj obrázek. Pomozte ostatním dětem s otázkami typu: „What 
colour is the…?“ 

 
Zakončete lekci písničkou „A World of Colour“ (stopa 8) ze stránky 18.  

 
Před odchodem připomeňte dětem, aby poslouchaly CD s 3.částí. 
 

Vzorová hodina k 4.části: Rodina a domov 

 

Opakování slovní 

zásoby 

Walk, stand, to, the, on, at, this, is, my, colour, red, blue, yellow, 

green, orange, pink, purple, black, what?, head, shoulders, hands, 
ears, mouth, eyes, hair, knees, toes, touch 

Nová slovní zásoba Floor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp, 

house 

Jazyk v praxi Listen and colour. What colour is the…?  

Čísla obrázků: 58-67 Floor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp 

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature 1, CD s písničkami pro učitele 

 
Zeptejte se dětí, jestli každý den poslouchaly doma CD s částí 4. 

Zazpívejte si písničku „Swing it“ ze stránky 35 (stopa 8)  
 
Zopakujte si části těla. Požádejte děti, aby se dotkly své hlavy, ramen, rukou.uší, očí, atd.  

Zopakujte si slovní zásobu z částí 1-3. Zahrajte si s dětmi hru Ball game.  
Pravidla hry: učitel řekne skupinu slov, např. „Animals“ a první zvířátko „Cow“. Pošle míč 

některému dítěti a to řekne další zvířátko, které ho napadne, např.: „rooster“ atd. Pokud je 
slovní zásoba vyčerpaná, učitel řekne další skupinu, např. „Colours“ apod.  
 

Představte novou slovní zásobu: floor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, 
lamp, family, house. Ukazujte dětem obrázky a nechejte je, ať je po Vás zopakují.  

 
Otevřete učebnici na straně 52 a poslechněte si nahrávku 27.  
 

Transkript:  
Chloe: This is my house. Floor, wall, ceiling, window, door, table, chair, carpet, sofa, lamp.  

 
Pohybová aktivita - říkejte dětem pokyny: „walk to the window, walk to the door, stand on 
the chair, stand at the table“, atd.  

 
Poslouchej a vybarvuj 

Řekněte dětem, aby s Vaší pomocí pojmenovávaly černobílé obrázky na str. 52. Pomáhejte 
jim ukazováním barevných obrázků.  
Řekněte dětem, aby vybarvovaly obrázky podle Vašich instrukcí.  Ukažte určitou barvu a 

řekněte: „Colour the chair yellow, colour the table red“ atd.  



 

 

Děti si vybarvují obrázky. Zkontrolujte práce dětí pomocí otázek: „What colour is the table? 
What colour is the chair?“ apod.  
 

Společně s dětmi recitujte říkanku „Body Chant“ ze strany 49 (stopa 25), pomáhejte si pohyby 
a ukazováním. 

Zakončete hodinu písničkou „A World of Colour“ ze strany 18 (stopa 8).  
Řekněte dětem, aby si na příští hodinu přinesly 2 kartónové krabice. 
 

Před odchodem připomeňte dětem, aby posloucha ly CD se 4.částí. 
 

Vzorová hodina k 5.části: Narozeniny 

 

Opakování slovní 
zásoby 

Arm, hand, leg, foot, feet, head, shouldres, knees, toes, eye, ear, 
mouth, nose, chin, touch, are, you, am, to, see, have, thank you, 

stick, stickers, balloons 

Nová slovní zásoba Hooray! Happy birthday, balloons, birthday party, how, fine, 
glad, good, time, too 

Jazyk v praxi How are you? I am fine. Glad to see you. Have a good time. 

Listen a stick. 

Čísla obrázků: 32, 51 Balloon, happy 

Další materiály Několik obrázků z oslavy narozenin, CD přehrávač, CD Super-
Nature 1, CD s písničkami pro učitele 

 

Zeptejte se dětí, jestli každý den poslouchaly doma CD s částí 5. 
Společně recitujte říkanku „Body Chant“ ze stránky 49 (s topa 25). 

 
Zopakujte s dětmi části těla: arm, hand, leg, foot, feet, head, shouldres, knees, toes, eye, ear, 
mouth, nose, chin. Dotýkejte se částí těla, která pojmenováváte. Dejte jednotlivým dětem 

možnost, aby si zahrály na učitele a říkaly ostatním dětem, kterých částí těla se mají dotknout. 
Měly by používat slovní zásobu: „Please touch your leg, please touch your head“ atd.  

 
Zopakujte si slovní zásobu první čtyř částí. Vyberte kategorii, např. „Colours, Numbers, 
Family Members“ atd. a řekněte jeden příklad. Např.: „Family members: Mother…“ 

Požádejte jedno z dětí, aby jmenovalo další členy rodiny. Pracujte najednou se šesti dětmi. 
Když se slovní zásoba vyčerpá, vyberte si další kategorii a pracujte s dalšími šesti dětmi, atd.  

 
Zahrajte si hru Ball Game. Pravidla hry: učitel řekne skupinu slov, např. „Animals“ a první 
zvířátko „Cow“. Pošle míč některému dítěti a to řekne další zvířátko, které ho napadne, např.: 

„rooster“ atd. Pokud je slovní zásoba vyčerpaná, učitel řekne další skupinu, např. „Colours“ 
apod. 

 
Nová slovní zásoba.  
Představte nová slovíčka „Birthday“ a „Birthday Party“ s pomocí přinesených obrázků.  

 



 

 

Naučte slovíčko „glad“. Řekněte dětem, že „Susie is so happy, she is so glad to see all her 
friends.  
Zeptejte se dětí: „How are you?“ Děti odpovídají: „I am fine. How are you?“ Učitel odpovídá: 

„I´m fine, thank you“.  
 

Pohybová aktivita 
Postavte se do řad, nebo pokud to jde, do kruhu.  
Dvakrát tleskněte a dvakrát se plácněte do stehen.  

Jedno dítě říká: „How are you?“ 
Dvakrát tleskněte a dvakrát se plácněte do stehen.  

Další dítě říká: „I am fine. Glad to see you. Have a good time. How are you?“ 
Dvakrát tleskněte a dvakrát se plácněte do stehen, atd.  
 

Otevřete učebnici na straně 70 a poslouchejte nahrávku, stopa 36.  
 

Transkript: 
Obr.1  Chloe: I´m at Susie´s birthday party.  
Obr.2  Chloe: Hello Clive. How are you? 

 Clive: I am fine. How are you? 
 Chloe: I´m fine too, thank you.  

Obr.3 Clive: How are you? 
 Adam: I am fine. Glad to see you. Have a good time.  
Obr.4 Adam: How are you? 

 Britney: I am fine. Glad to see you. Have a good time. 
Obr.5 Britney: How are you? 

 Susie: I am fine. Glad to see you. Have a good time.  
Obr.6 4 children: Happy birthday, Susie.  
 

Poslouchejte a nalepujte 
Děti poslouchají a nalepují nálepky podle Vašich instrukcí..  

Jedno s dětí hraje Chloe. Opakuje po Vás: „I am at the Susie´s birthday party. Hello Clive, 
how are you?“ Žáci nalepí nálepku s Clivem do druhého políčka. Řekněte dětem: „Please 
stick the sticker of Clive“  

Další dítě hraje Cliva. Opakuje po Vás: „How are you?“ Adam říká: „I am fine. Glad to see 
you. Have a good time. Děti nalepují nálepku s Adamem do třetího políčka. Atd.  

 
Zakončete lekci písničkou „Five Little Speckled Frogs“ ze stránky 68 (stopa 34).  
 

Před odchodem připomeňte dětem, aby posloucha ly CD s 5.částí. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Vzorová hodina k 6.části: Počasí 

 

Opakování slovní 
zásoby 

Touch, your, mouth, nose, ears, eyes, knees, toes, shouldres, head, 
feet, can, see, with, hear, I, it, is like, today, what´s, so, are, you, 

blue, my 

Nová slovní zásoba Weather, thunder, pitter, patter, raindrops, wet, sunshine, hurry 
up, soon, dry, listen, don´t you?, way, I´ll, sky 

Jazyk v praxi Don´t you? I´ll…, Listen and colour. Say and colour. Let´s sing… 

What´s the weather like today? It is… I can hear… What colour 
is …? 

Čísla obrázků: 109, 110, 

113 

Sunny, rainy, stormy 

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature 1, CD s písničkami pro učitele 

 
Zeptejte se dětí, jestli každý den poslouchaly doma CD s částí 6. 

Společně recitujte říkanku „Body Chant“ ze stránky 49 (stopa 25).  
 
S dětmi zopakujte části těla. Řekněte dětem: „Touch your mouth. Touch your nose. Touch 

your ears. Touch your eyes.“ 
Dotkněte se svých očí a řekněte: „I can see with my eyes. I can see Susie with my eyes.“ 

Požádejte několik dětí, aby po Vás zopakovaly tuto aktivitu. Říkají u toho, co vidí.  
Dotkněte se uší a řekněte: „I can hear with my ears.“ Tleskejte a do rytmu říkejte: „I can hear 
with my ears“.  

Požádejte děti, aby s Vámi opakovaly věty: „ I can see with my eyes. I can hear with my 
ears“. Zatímco děti recitují tyto věty, dotýkají se přitom částí svého těla.  

 
Nová slovní zásoba 
Představte nová slovíčka s pomocí obrázků. Ukažte najednou všechny obrázky a řekněte 

„weather“. Ukazujte jednotlivé obrázky a říkejte: „It´s rainy. It´s stormy“. Atd.  
Podívejte se ven z okna a zeptejte se: „What´s the weather like today? Is it sunny today? Is it 

rainy today? Is it thundering today?“ 
Podporujte děti, aby odpovídaly celou větou: „It´s rainy today. It´s sunny today.“ 
Společně s dětmi udělejte zvuk dešťových kapek na stole – jakoby jste hráli na klavír. Říkejte 

přitom: „Pitter patter raindrops“.  
Napodobte zvuk hromu tak, že udeřte dlaněmi do stehen. Řekněte: „I can hear the rain. I can 

hear the thunder.“ 
Zeptejte se dětí: „Do you like rainy weather? Do you like stormy weather? Do you like 
sunshine? What weather does Super-Nature like?“ 

 
Řekni a vybarvi 

Společně s dětmi pojmenovávejte černobílé obrázky na straně 84: „lightning, clouds, rain, 
sun, the wet boy, the wet girl, the dry boy, the dry girl“.  
Děti vybarvují obrázek podle Vašich instrukcí. Zkontrolujte práci dětí pomocí otázek: „What 

colour is the sun? What colour is the lightninng?“ Atd.  



 

 

Písnička 
Děti se naučí písničku „I hear Thunder“ 
První poslech: řekněte dětem, aby poslouchaly písničku a přitom sledovaly Vaše pohybové 

vyjádření písničky. 
Pohybové vyjádření písničky: Udělejte z dlaně kornoutek a přiložte k uchu, jakože něco 

slyšíte. Pohybujte prsty směrem dolů, jako když padá déšť. Zkřižte paže na prsou a pak 
otevřete náruč, dlaně směřují nahoru. Ukažte směrem k obloze, hodně vysoko. Udělejte 
s rukama kruhový pohyb, jako když malujete velké slunce.  

 
Druhý poslech: zazpívejte každou řádku a požádejte děti, aby ji s Vámi zopakovaly.  

 
Transkript: 
I hear thunder. 

I hear thunder. 
Listen, don´t you? 

Listen, don´t you? 
 
Pitter, patter, raindrops. 

Pitter, patter, raindrops. 
I am wet. 

So are you. 
 
I see blue sky. 

I see blue sky. 
Way up high. 

Way up high. 
 
Hurry up, sunshine. 

Hurry up, sunshine. 
I´ll soon dry. 

I´ll soon dry. 
 
Ukončete lekci písničkou „I hear Thunder“ (stopa 44), stránka 84. 

 
Před odchodem připomeňte dětem, aby poslouchaly CD se 6.částí.  

 


