
 

 

 

Vzorová hodina k 1.části : Ve škole 

 

Opakování slovní 

zásoby 

First grade, school, classroom, girl, boy, Chloe, Adam, Susie, 

Britney, Clive, I, am, Who?, are, you, I´m, we, are, children, they 

Nová slovní zásoba Door, desk, chair, board 

Jazyk v praxi I am…, You are…, She is…, He is…, We are…, Who are you?, 
Who are we? Let´s chant…  

Čísla obrázků SN1: 7-

14 

Škola, dívka, chlapec, Chloe, Susie, Adam, Britney, Clive  

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

 
Představte se dětem. Rozdejte dětem připravené jmenovky. Zeptejte se: „Who are you“ 

Pomozte jim odpovědět: „I am …“ 
 

Seznamte děti s učebnicí. Ukaţte dětem obrázky Chloe, Susie, Clive, Britney a Adama. 
 
Nová slovní zásoba: 

Představte novou slovní zásobu za pomocí obrázků a také nábytku kolem Vás. Otevřete si 
učebnici na straně 3 a popisujte obrázek. Představte slovíčka „door, desk, chair, board“.  

Řekněte: „Chloe, Susie, Clive, Britney and Adam are in school. They are in grade 2. They are 
in the classroom“ 
 

Zopakujte si společně „Introduction Chant“ z učebnice 1, nahrávka 2: 
 

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. 

 
Hra: 

S pouţitím nové slovní zásoby si zadávejte pokyny, při kterých se děti dotýkají určité části 
nábytku v místnosti: „Touch the door. Touch the desk. Touch the board.“ 
 

Please game: 
Jakmile zvládají předešlou hru, můţete si zahrát hru „Please game“ – podobná české hře Kuba 

řekl. 
 
 

 



 

 

 
Písnička: 
Děti si zopakují písničku z 1.učebnice SN – „Ten Little Robots“ (Stopa 4). Děti zpívají 

s učitelem s pomocí pohybů robota.  
Řekněte dětem, aby doma poslouchaly CD s nahrávkou částí 1. 

 
Vzorová hodina k 2.části: Pocity 

 

Opakování slovní zásoby Heart, neck, head, frightened, sad, happy, What´s your…?, 

name, up, down, turn, body, around, climb, ride, clap, my, is, 
hands, when, I´m, come, on, with, me, shake, feet, yes, no, not, 

am, colour, red, blue, yellow, green, orange, pink, purple, black, 
today, do, you, yes, How? 

Nová slovní zásoba Surprised, tired, hungry, thirsty, angry, feeling, stamp, yawn, all 

over 

Jazyk v praxi What´s your name? Are you…? Yes, I am… No, I am not. 
What colour is…? Let´s sing… How do you feel? 

Čísla obrázků SN1: 51-54 
Čísla obrázků SN2: 14, 

15, 19-22, 24 

happy, sad, frightened, head, heart, neck, surprised, tired, 
hungry, thirsty, angry 

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature1 a 2, CD s písničkami pro 
učitele 

 

Zeptejte se dětí, jestli kaţdý den poslouchaly doma CD s částí 2. 
Společně recitujte  říkanku „Schoolbag chant“ ze strany 15.  

 
Opakování: 
Zopakujte si příkazové slovesa a směr: „up, down, turn your body around, climb, ride“.  

Zopakujte si části těla tak, ţe je jich budete dotýkat: „heart, head, neck“. Ukazujte obrázky 
částí těla, děti je pojmenovávají.  

 
Práce ve dvojicích: 
Zopakujte si pozdrav a představování. Ţáci pracují ve dvojicích a navzájem se sebe ptají: 

„What´s your name? My name is…“  
 

Nová slovní zásoba: 
Představte novou slovní zásobu -pocity- s pouţitím obrázků. Děti jednotlivé pocity 
předvádějí. Zeptejte se ţáků: „How do you feel today?“ Ţáci odpovídají: „I feel sad. I feel 

hungry, I feel happy…“ 
Zeptejte se ţáků: „Are you tired?“ Ţáci odpovídají: „Yes, I am. No, I am not.“ Opakujte tuto 

aktivitu s jinými slovíčky (frightened, hungry, atd.) , vţdy se ptejte jiných dětí 
Bouchněte pěstí do obrázku na tabuli a řekněte: „I am hungry.“ 
 

 



 

 

 
Hra 
S novou slovní zásobou si zahrajte hru Please Game. Je to obdoba české hry „Kuba řekl“. 

 
Písnička 

Naučte děti novou písničku „When I am happy“.  
 
První poslech: Děti poslouchají nahrávku a vy ukazujete obrázky s jednotlivými pocity.  

 
 

Druhý poslech: Zpívejte jednotlivé řádky, děti je po vás opakují. Předvádějí přitom jednotlivé 
pocity. 
Třetí poslech: Děti zpívají společně s vámi a nahrávkou.  

 
 

 
Poslouchejte a vybarvujte 
Děti vybarvují obrázek str. 16 podle Vašeho zadání. Řekněte dětem, aby identifikovaly 

obrázek v pracovním sešitě podle vašeho předvádění. Děti tento obrázek pak vybarvují.  
 

Poţádejte dobrovolníky, aby předváděly pocity tak, jako vy před chvílí. Ostatní děti pak podle 
nich vybarvují dané obrázky v pracovním sešitě.  
 

Zkontrolujte práci dětí pomocí otázek: „What colour is the hungry boy? What colour is the 
thirsty girl?“ 

 
Na závěr hodiny si zazpívejte znovu písničku „When I´m happy“, stopa 11.  
 

Připomeňte dětem, aby poslouchali CD s částí 3. 
 

Vzorová hodina k 3.části: Doprava 

Opakování slovní zásoby This, that, marching, skipping, boy, girl, hat, school, bag, hear,  
see, What can…? Look, can, no, near, running, up, down, the, 
and 

Nová slovní zásoba Car, zebra crossing, street, this way, that way, cross, near, 

crossing, stop, other side 

Jazyk v praxi What can I see? What can I hear? I am skipping… I am 
marching… I am running… Let´s sing… Say and colour.  

Čísla obrázků SN1: 1, 3, 

33-43 
Čísla obrázků SN2: 37-40 

Bird, lion, dog, cat, duck, donkey, horse, cow, sheep, goat, 

rabbit, hen, rooster, street, road, car, zebra crossing 

Příprava Přineste krycí bílou lepící pásku.  

Další materiály Krycí bílá lepící páska, CD přehrávač, CD Super-Nature 2, CD 

s písničkami pro učitele 



 

 

 
 
Zeptejte se dětí, jestli kaţdý den poslouchaly doma CD s částí 3. 

Recitujte společně představovací říkanku „Introduction Chant“ ze SN1, stránka 3 (stopa 1). 
Pouţívejte přitom jména dětí.  

 
Písnička – opakování 
Zazpívejte si písničku „Swing it“ ze SN 1, str. 35  

 
Opakování slovních spojení 

Zopakujte si slovní spojení „I can hear, I can see“. Pouţijte přitom obrázky zvířátek, která 
připevníte na tabuli. Zeptejte se dětí, co vidí: „Which animal can you see“? 
Poţádejte dobrovolníka, aby předvedl zvuk určitých zvířat. Zeptejte se ostatních dětí, co slyší: 

„Which animal can you hear?“ 
 

Opakování slovní zásoby: 
Zopakujte si: „a big eagle, a little eagle, a thin cat, a fat cat, a short boy, a short gir l, a high 
heel, a flat shoe“.  

 
Hra 

Zahrajte si hru „High-speed“. Rozdělte děti do dvou skupin. Se všemi společně si zopakujte 
slovní zásobu podle šesti vybraných obrázků. Pak se střídavě ptejte jednotlivých skupin, co 
vidí na obrázku. Pokud skupina neví, dejte šanci druhé skupině. Vítězem se stává ta skupina, 

která správně pojmenuje víc obrázků.  
 

Nová slovní zásoba 
Představte dětem nová slovíčka pomocí obrázků: „street, road, car, zebra crossing.   
 

Hra 
Zahrajte si hru „Threesomes Game“. Vyberte tři obrázky, ukaţte je dětem a pojmenujte. 

Poloţte je na zem obrázkem dolů. Otočte dva z obrázků, pojmenujte je a zeptejte se dětí, co 
na třetím. Obrázky zamíchejte a hru opakujte. Vyzvěte jednotlivé děti, aby přišly otočit a 
pojmenovat třetí obrázek. Hru zopakujte s jinými obrázky. 

 
Poslouchejte a vybarvujte 

Děti poslouchají, opakují a vybarvují obrázky podle vašich instrukcí.  
Řekněte dětem, aby po vás zopakovaly anglické názvy černobílých obrázků v pracovním 
sešitě („I am running up and down the street, at the crossing I stop, I look this way, I look that 

way, I cross when no cars are near. I am skipping up and down the street, at the crossing I 
stop, I look this way, I look that way, I cross when no cars are near. I am marching up and 

down the street, at the crossing I stop, I look this way, I look that way, I cross when no cars 
are near“) 
Děti vybarvují obrázky. Zkontrolujte práci děti pomocí otázek: „What colour is this car? What 

colour is that car?“ 



 

 

 
 
Písnička, stopa 18 

Naučte děti novou písničku „At the crossing“  
Uprostřed třídy vytvořte pomocí krycí lepící pásky silnici. Uprostřed silnice můţete udělat 

přechod pro chodce. Děti stojí na obou stranách silnice. Jakmile zazpíváte „I cross when no 
cars are near“ děti přecházejí na druhou stranu silnice. Řekněte dětem: „you stand on this  
side“ (tam, kde právě stojí) „and you stand on that side“ (druhá strana silnice, za druhou lepící 

páskou).  
 

První poslech: Řekněte dětem, aby poslouchali nahrávku a ukazovali na správný obrázek.  
Druhý poslech: Zazpívejte kaţdý řádek, děti po vás opakují.  
Třetí poslech: Společně si zazpívejte písničku a předvádějte text na silnici z lepící pásky. 

 
Před odchodem připomeňte dětem, aby posloucha ly CD s 3.částí. 

 
 
Vzorová hodina k 4.části: Ovoce a nakupování 

 

Opakování slovní 
zásoby 

Mother, father, brother, sister, baby sister, grandmother, 
grandfather, yellow, green, pink, blue, brown, orange, red, colour, 

handbag, Where…? i, the, apple, strawberry, standing 

Nová slovní zásoba Banana, orange, pear, plum, thief, shopping, fruit, stall kepper, 
fruit stall, in front of, behind, next to 

Jazyk v praxi How many…? Listen and colour. Where is…? What colour is…?  

Čísla obrázků:  

SN1: 18-32, 97, 107, 
133+134 
SN2: 49-53 

Apple, strawberry, balloon, marshmallow, magazine, handbag, 

red, blue, yellow, green, pink, kite, purple, black, white, apple, 
shoe, large family poster, orange, banana, pear, plum, thief 

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

 
Zeptejte se dětí, jestli kaţdý den poslouchaly doma CD s částí 4. 
Zazpívejte si písničku „A World of Colour“ ze Super Nature 1,  stránka 18. Některé děti při 

písničce drţí obrázky barev, ukazují je podle textu písničky.  
 

Zopakujte si členy rodiny a také zvířátka. Zeptejte se dětí, kolik je v jejich rodině bratrů a 
sester. Zeptejte se, zda mají nějaké zvířecí mazlíčky. Pouţívejte slovní spojení: „How 
many…?“ Pomáhejte dětem s odpovědí.  

Zopakujte si slovíčka „handbag“ a „strawberry“.  
 

Nová slovní zásoba 
Představte novou slovní zásobu: apple, orange, pear, banana, plum, thief. Postupně ukazujte 
dětem obrázky a děti je pojmenovávají.  Poţádejte děti, aby ukázaly, kde je stánkový 

prodavač, Chloe, máma a zloděj.  



 

 

 
Poţádejte jedno z dětí, aby se postavilo před stůl. Řekněte: „XY is standing in front of the 
desk.“ Poţádejte další dítě, aby si stouplo za stůl. Řekněte: „YX is standing behind the desk“ 

atd. 
Zeptejte se dětí: „Where is the thief?“ Děti odpovídají: „Next to the fruit stall“. Zeptejte se: 

„Where is Chloe? In front of the fruit stall. Where is the stall keeper? Behind the fruit stall.“ 
 
Hra 

Zahrajte si hru Shopping game. Pravidla: Na tabuli nakreslete velký nákupní košík. Vyberte 
obrázky se slovní zásobou, kterou chcete pouţívat a umístěte je viditelně vedle tabule. 

Vezměte jeden obrázek (např. jablko) a umístěte do košíku. Přitom řekněte: „I can see an 
apple in the cart.“ Dítě, které je na řadě, si vybere další obrázek (např. pomeranč), umístí jej 
do košíku a řekne: „I can see an apple and an orange in the cart“. Postupně se přidávají 

všechny děti, kaţdý přidá jeden obrázek a přitom zopakuje všechny předchozí.  
 

Text:  
Mother: Let´s go shopping for fruit.  
Chloe: OK. 

Apple, Orange, Pear, Banana, Strawberry, Plum, Thief, Handbag 
 

Poslouchej a vybarvuj 
Řekněte dětem, aby se dívaly na černobílé obrázky na str. 50 a pokusily se je pojmenovat. 
Zeptejte se jich, jaké by jednotlivé ovoce mělo mít barvu. Pomozte jim sloţit věty: „Colour 

the apples red. Colour the oranges orange.“  
Zkontrolujte práce dětí pomocí otázek: „What colour are the apples? What colour are the 

oranges?“ apod. 
 
Zakončete hodinu písničkou „When I´m Happy“ ze strany 16. 

 
Před odchodem připomeňte dětem, aby poslouchaly CD se 4.částí. 

 

 

Vzorová hodina k 5.části: Želva a zajíc 

 

Opakování slovní 
zásoby 

Clapping, skipping, marching, jumping, walking, running, slowly, 
quickly, we, are, would, you, like, to hear, story, along, road, she, 

saw, stop, laugh, so, friends, come, fast 

Nová slovní zásoba Plod, ready steady go! hare, happily, race, hill, watch, funny 

Jazyk v praxi Once upon a time. Can you see it? Yes, I can see it.  

Čísla obrázků: 
SN2: 1-11, 38, 62-67 

Schoolbag, pencil case, scissors, coloured pencils, eraser, exercise 
book, glue, teacher, desk, pen, ruler, road, tortoise, hare, top, 

bottom, hill, laugh 

Obrázky z příběhu SN2 Část 5 - Ţelva a zajíc (1-6) 

Další materiály CD přehrávač, CD Super-Nature 2, CD s písničkami pro učitele 



 

 

 
 
Zeptejte se dětí, jestli kaţdý den poslouchaly doma CD s částí 5. 

Společně si zazpívejte písničku „Reach Up High“ za pomoci pohybových aktivit, ze stránky 
80, SN1.  

 
Zopakujte s dětmi pohybové aktivity: clapping, skipping, marching, jumping, walking, 
running, laughing, atd. Děti tleskají pomalu a rychle, skáčí pomalu a rychle, atd. Říkejte: „We 

are clapping slowly. We are clapping quickly.“ 
 

Hra 
Zopakujte si zařízení třídy: ţidle, lavice, okno, dveře… Zahrajte si hru Peek-a-boo. 
Pravidla: Tato hra se hraje s přibliţně deseti obrázky. Dejte obrázky do obálky a jednotlivé 

obrázky pomalu vysouvejte. Objevuje se více a více z obrázku, děti hádají, co je na obrázku 
dříve, neţ se obrázek objeví celý.  

Pokud děti uhodnou obrázek dříve, neţ se objeví celý, získávají bod. Pokud jej uhodnou aţ 
potom, nebo jej neuhodnou vůbec, bod získává učitel.  
 

Nová slovní zásoba.  
Představte nová slovíčka „race, hill, hare“ atd. s pomocí přinesených obrázků.  

Dramaticky předveďte nová slovíčka: „plod, ready steady go“ atd.  
Naučte větné spojení: „Can you see it?“ Ukaţte na okno a zeptejte se dětí, zda jej vidí. Děti 
odpovídají: „Yes, we can see it.“ 

Zopakujte tuto aktivitu se všemi součástmi třídy.  
  

Příběh 
Otevřete si pracovní sešity na str. 66 a poslouchejte nahrávku, stopa 33.  
První poslech: Děti poslouchají příběh. Při poslechu ukazujte obrázky.  

Druhý poslech: děti sledují příběh, poslouchají nahrávku. Po kaţdé větě CD přehrávač 
zastavte, zopakujte větu a děti ji zopakují po vás.  

 
Transkript: 
Susie´s mother: „Would you like to hear a story?“ 

All the children: „Yeeeeees!“ 
Susie´s mother: „This is the story of the Tortoise and the Hare.“ 

1. Once upon a time, a tortoise was walking slowly along the road-plod, plod, plod. She saw a 
hare that was running and skipping down the road – whooosh. 
2. The hare saw the tortoise, stopped and laughed and laughed. „You are so slow,“ laughed 

the hare. „Yes“ said the tortoise, „I am slow. But let´s have a race. I´ll race you to the top of 
the hill. Can you see it?“ 

„Yes“, said the hare, „I can see it. I´ll happily race you there. That´s very funny!“ 
3. The hare called his friends to watch the race. The fox said: „Ready, steady… go!“ 
4. The tortoise started walking very slowly - plod, plod, plod.  The hare ran off very fast – 

whoosh. 



 

 

 
 
Úkol 1: 

Zopakujte příběh a řekněte dětem, aby si vybarvily obrázky. 
1. „Colour the slow tortoise brown and green, colour the laughing hare pink and colour the 

path orange.“ 
 
2. „Colour the slow tortoise brown and green, colour the laughing hare pink and colour the 

hill brown.“ 
3. „Colour the animals.“ 

4. Colour the eagle blue, colour the tree green, colour the flowers orange and yellow and the 
birds grey. 
 

Úkol 2: 
Ptejte se podle čísel obrázků: „What number is the picture of the hare running fast?“ atd.  

 
Úkol 3: 
Ptejte se dětí na otázky, které se vztahují k příběhu. „Where is the story taking place? What 

does the fox do in the story?“ atd. Pomáhejte dětem vytvořit odpovědi celou větou.  
 

Společně recitujte říkanku „Schoolbag Chant“ ze str. 4.  
Zakončete lekci písničkou „Up Down Rap“ ze stránky 7. 
 

Před odchodem připomeňte dětem, aby poslouchaly CD s 5.částí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vzorová hodina k 6.části: O Zlatušce a třech medvídcích 

 

Opakování slovní 

zásoby 

In, clothes, from, head, to toes, because, I, don´t, want, to, feel, 

cold, got, hat, scarf, neck, big, my, trousers, legs, on, socks, feet, 
black, boots, gloves, coat, body, hands, rains, wearing, have, 

sweater, doll, happy - sad, black – white, open – closed, heavy – 
light, fast – slow, big – small, above – below, short – tall, hot – 
cold, day – night, up – down, left – right, top – bottom, weak – 

strong, far – near, short – long, wet - dry 

Nová slovní zásoba Covered, thick, chest, those, umbrella, in case 

Jazyk v praxi What are you wearing? I am wearing a … She is wearing… I 
have a … In case it´s …  

Čísla obrázků:  

SN1: 71, 96, 114-131 
SN2: 36, 68-84, 97 

Cat, boat, dove, doll, hot, cold, shirt, skirt, sandals, hat, shorts, t-

shirt, socks, shoes, cap, coat, scarf, gloves, boots, trousers, 
sweater, happy - sad, black – white, open – closed, heavy – light, 

fast – slow, big – small, above – below, short – tall, hot – cold, 
day – night, up – down, left – right, top – bottom, weak – strong, 
far – near, short – long, wet – dry, heavy – light, day – night, fox, 

umbrella 

Příprava: Přineste oblečenou panenku nebo medvídka, deštník, tlustý kabát 
a tenký kabát, tlustý svetr a tenký svetr  

Další materiály Připravené pomůcky, CD přehrávač, CD Super-Nature 2, CD 

s písničkami pro učitele 

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

 
Společně recitujte říkanku „Do you want a Hat“ ze SN1, stránka 97. Před recitací vystavte 
obrázky z říkanky na tabuli.  

Zazpívejte si písničku „I Hear Thunder“ ze SN1, strana 84, za pomoci pohybů.  
 

S dětmi zopakujte protiklady. Ukazujte postupně obrázky a děti je pojmenovávají.  
Zopakujte oblečení s pomocí obrázků. Zeptejte se dětí, co mají oblečené. Děti pojmenovávají 
jak  barvu, tak i oblečení, které mají na sobě.  

 
Hra 

Zahrajte se hru „High Speed“. Pravidla: rozdělte děti do dvou skupin. Nejprve si se všemi 
zopakujte slovní zásobu podle šesti obrázků. Pak velkou rychlostí střídavě ukazujte 
jednotlivým skupinkám obrázky. Pokud obrázek skupinka dětí správně pojmenuje, získává 

bod. Pokud jej nepojmenují nebo pojmenují špatně, šanci dostane druhá skupinka dětí. 
Skupinky se pravidelně střídají. Skupinka s vyšším počtem bodů vítězí.  

 
 
 



 

 

 
Nová slovní zásoba 
Představte nová slovíčka z písničky Clothes Rap. Přineste oblečenou panenku nebo medvídka. 

Ukazujte a říkejte: „The doll is covered in clothes. She is wearing a dress, coat, socks, shoes 
and a hat“.  

Podívejte se z okna, zachvějte se a oblečte si tlustý kabát. Řekněte: „I have a coat in case it is 
cold.“ Udělejte pohyb, jako byste kontrolovali, jestli prší. Řekněte: „I have an umbrella in 
case it rains. Ah, it´s raining!“ A roztáhněte deštník.  

 
Poslouchejte a nalepujte 

Děti se snaţí porozumět oblečení z písničky a nalepují chybějící nálepky: a hat, scarf, sweater, 
trousers, socks and boots – jsou nálepky, které patří na kluka, který je uvnitř.  
The coat, gloves, umbrella – jsou nálepky, které jsou určeny pro kluka venku. 

 
Písnička 

První poslech: Řekněte dětem, aby poslouchaly písničku a přitom ukazujte na obrázky, které 
se k jednotlivých slovům vztahují.  
Druhý poslech: Dotýkejte se částí těla, zatímco zpíváte písničku a předvádějte, ţe určité části 

oblečení máte na sobě. 
 

Ukončete lekci písničkou „Clothes Rap“ (stopa 42). 
 
Řekněte dětem, aby si na příští hodinu přinesly čtyři prázdné trubky od toaletního papíru.  

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


