
 

 

Super – Nature I. 

 

1.část: Já jsem Super-Nature 

2.část: Na farmě 

3.část: Na procházce 

4.část: Rodina a domov 

5.část: Narozeniny  

6.část: Počasí 

 
1.část: Já jsem Super-Nature 

Témata výuky: Představování. Zvířata. Příroda. Děti, kluk, holka. Počítání do 10. Barvy. 
Školní pomůcky. Geometrické tvary. Tvary slovesa „to be - být“. Smyslové vnímání: 
poslouchat, vidět. Přivlastňovací zájmena. Ovoce.  

Krátký příběh: děti najdou na stromě vyděšenou kočku. Dívenka Chloe se změní na ţirafu, 
která pomůţe kočce ze stromu dolů. 

Úkol: ţáci vyrábějí loutku, vedou rozhovor ve dvojicích s pomocí loutek a předvádějí  
rozhovor třídě. Vybarvování. Zpívání písniček. Ţáci předvádějí příběh formou divadelní hry. 
Vystřiţení a lepení obrázků. Zakrouţkování správného objektu. Labyrint. Spojování párů.  

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 
Sociální interakce: Zapojení do krátkého rozhovoru. Otázky a odpovědi na oblíbenou barvu. 

Otázky a odpovědi na příběh – na jaké zvířátka se můţe Super-Nature změnit? 
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině. 
Pochopení krátkého příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části. 

Prezentace příběhu: Popis lidí a věcí.  
Výstup: Ţák rozumí a reaguje na krátký jednoduchý pokyn. Rozumí informacím z obrazových 

dat, tzn. chápe význam z obecných ilustrací.  
 
2.část: Na farmě 

Témata výuky: Domácí a hospodářská zvířata. Pocity: veselý, smutný, vylekaný. Přídavná 
jména: velký x malý. Předloţky na, pod, v, k. Co najdeme v přírodě. Slovesa pohybu. Pocity. 

Rozkazovací způsob. Rozšíření slovní zásoby: barvy.  
Krátký příběh: Děti se rozhodnout přejít přes velké pole. Najednou se proti nim vyřítí 
rozzuřený býk. Děti se polekají, ale Chloe se změní v krávu. Býk se zklidní, je spokojený, 

protoţe má kamarádku. 
Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřiţení a lepení obrázků. Předvedení dialogu v párech. 

Zakrouţkování správného objektu. Předvedení příběhu formou divadelní hry. Práce ve 
skupinkách. Vytvoření farmy a zemědělských zvířat. Nalepování nálepek  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Ţáci vyjadřují, která zvířata mají rádi, a která ne. Zapojují se do krátkého 
rozhovoru, ptají se a odpovídají na otázky, týkající se zemědělských zvířat. Otázky a 

odpovědi na pocity ostatních.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině. 
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části. 

Prezentace příběhu: popis lidí a věcí.  
Výstup: ţák rozumí krátkým jednoduchým anglickým povelům, které jsou zadávány ústně. 

Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. Přednáší říkanky.  



 

 

 

3.část: Na procházce 

Témata výuky: Části obličeje. Části těla. Tvoření kladných a záporných vět. Tázací zájmena 

„kdo, co, kde, jaký, který“. Státy světa. Protiklady: dlouhý x krátký, velký x malý, tlustý x 
hubený, vysoký x nízký, čistý x špinavý.  

 
Krátký příběh: Dětem se v lese ztratí kamarád Clive. Nemohou jej najít. Chloe se změní 
v orla, který začne Cliva hledat. Najde jej uprostřed lesa a přivede zpět.  

Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřiţení a lepení obrázků. Zakrouţkování správného 
objektu. Říkanky. Práce ve dvojicích: zaškrtni a pojmenuj. Předvedení příběhu formou 

divadelní hry.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 
Sociální interakce: Ţáci se zapojují se do krátkého rozhovoru. Popisují postavy a věci. Děti si  

dávají pokyny navzájem.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a zaškrtávání 

obrázků ve dvojicích.  
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části. 
Prezentace příběhu: děti se navzájem ptají a odpovídají na otázky, aby získaly co nejvíce 

informací o příběhu. Např.v jaké zvíře se Chloe mohla změnit, atd.  
Výstup: ţák popisuje, co vidí  a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. 

Přednáší říkanky.  
 
4.část: Rodina a domov  

Témata výuky: Zařízení pokoje. Části domu. Pouţití a tvary slovesa „to have – mít“. Členové 
rodiny. Rozšíření slovní zásoby: barvy očí a vlasů. Rozšíření slovní zásoby: zvířata a 

předloţky. Budoucí čas. Protiklady: blízko x daleko, dolů x nahoru.  
Krátký příběh: Babička je na procházce kolem rybníka. Dívá se na sebe v odraze rybníka. Do 
vody ji přitom spadnou brýle. Volá o pomoc, přiběhne její vnučka Chloe. Změní se v rybu,  

skočí do rybníka a brýle babičce vyloví.  
Úkol: Děti vymalují dané obrázky. Poskládají dům z papíru. Zakrouţkují správný objekt. 

Připraví a hrají hru Bingo. Vyrobení a skládání puzzle  na téma „místnost“. Hledají rozdíly 
mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích 
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Ţáci říkají, co mají a nemají rádi. Zapojují se vzájemným zadáváním 
otázek a odpovídáním.  

Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části. 
Prezentace příběhu: Děti říkají, jakým zvířetem by se rády staly, kdyby měly schopnosti jako 
Chloe.  

Výstup: ţák popisuje, co vidí  a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. 
Přednáší říkanky. Děti si navzájem dávají příkazy.  

 
5.část: Narozeniny  

Jak se máš? Pocity. Přání k narozeninám. Společenské pozdravy. Věk, kolik je ti let? Jídlo. 

Pití. Dárky. Hračky. Rozšíření slovní zásoby: zvířata. Rozšíření slovní zásoby: slovesa 
pohybu. Je čas na…  

 



 

 

 
Krátký příběh: Sussie má narozeniny. Pozve své přátele na oslavu narozenin, ale je zklamaná, 
protoţe na oslavu nepřijde kouzelník. Aby jí udělala radost, dívenka Chloe se změní na 

zajíčka, který čaruje – vyčaruje holoubka z klobouku, nafukovací balónek a dokonce i slona! 
Úkol: Děti nalepují nálepky dle pokynů vyučujícího. Vymalují dané obrázky. Zpívají a tancují 

podle anglických písniček. Zakrouţkují správný objekt. Předvedení příběhu formou divadelní 
hry. Recitují říkanky.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Ţáci se zapojují vzájemným zadáváním otázek a odpovídáním na téma věk 
a zdraví. Říkají, které jídlo mají  a nemají rádi.  

Pochopení příběhu: Pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí obrázků. 
Vyjadřování názoru a pocitů.  
Prezentace příběhu: Popis hlavních postav, místa, prostředí a událostí v této části.  

Výstup: Ţák rozumí slovíčkům a výrazům prezentovaným v angličtině. Dokáţe pracovat 
v páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. Ţák rozumí informacím 

z obrazových dat, tzn. chápe význam z obecných ilustrací. Reaguje na povely, které jsou 
zadávány ústně. Sám dokáţe tyto povely pouţít při práci ve skupině.  
 

6.část: Počasí 

Popis počasí. Jaké je dnes počasí? Části oblečení. Spojky. Rozšíření slovní zásoby: slovesa 

pohybu. Předloţky „s, bez“. Rýmy v angličtině. 
Krátký příběh: Děti jdou na procházku. Jsou veselí, zpívají si, skákají a běhají. Nezpozorují 
před sebou velkou díru v zemi, kam najednou všichni spadnou. Chloe je chce zachránit, změní 

se ve strom, po kterém postupně všichni vylezou ven.  
Úkol: Ţáci zpívají a tancují podle anglických písniček. Vymalují dané obrázky. Hledají 

rozdíly mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích. Předvedení příběhu formou divadelní hry. 
Nalepují nálepky dle pokynů vyučujícího. Recitují říkanky.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Ţáci se navzájem ptají na počasí. Zapojují vzájemným zadáváním otázek a 
odpovídáním na téma jaké oblečení mají na sobě. Popisují osoby, místo, věci a události. 

Společná práce s mapou – klima v různých částech světa.  
Pochopení příběhu: Pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí obrázků.  
Prezentace příběhu: Popis hlavních postav, místa, prostředí a událostí v této části.  

Výstup: Ţák reaguje na povely, které jsou zadávány ústně. rozumí slovíčkům a výrazům 
prezentovaným v angličtině. Při práci v párech zatrhává správné obrázky a pouţívá naučené 

anglické výrazy. Dokáţe pracovat v páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. 
Ţák rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam z obecných ilustrací. Hraje hry 
v angličtině, recituje říkanky.  

 


