
 22 Starter Unit

Hodina 1  Učebnica strana 4 

 Digitálna trieda • Štartovacia lekcia • Nová slovná  
  zásoba/ Príbeh

Ciele vyučovacej hodiny
Zoznámiť sa s postavami v učebnici a so základnými 
pozdravmi
Porozumieť príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: Rosy, Tim, Billy, Miss Jones
Ďalšie: Hello, Hi, Goodbye, everyone, come, fun, class, 
cousin, who, this, sorry, come on

Materials
CD $ 01–03; Plagát k štartovacej lekcii; Obrázkové 
kartičky Hello 1–4

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby vošli do triedy s úsmevom a povedali 

Hello. Povzbuďte ostatných, aby odpovedali Hello.
•	 Vyzvite jedného žiaka, aby sa postavil a odpovedal Hello. 

Povzbuďte druhého žiaka, aby odpovedal Hello.
•	 Deti sa otočia k susedovi a navzájom sa pozdravia Hello.
•	 Ukážte na seba a povedzte My name’s… Opýtajte sa žiaka 

What’s your name? Žiak odpovedá My name’s…
•	 Povedzte Hello. My name’s… a usmernite deti, aby urobili 

to isté vo dvojiciach. Pozdravia sa a povedia svoje meno. 
•	 Povedzte Stand up! a naznačte žiakom, aby sa postavili 

vedľa svojej stoličky. Povedzte Sit down! a naznačte, aby  
si opäť sadli. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa s deťmi krátku hru, v ktorej sa budú riadiť 

vašimi inštrukciami. Zvolajte niekoľkokrát Stand up!  
a Sit down! Žiak, ktorý ako posledný vyplní povel,  
vypadáva z hry. 

Úvod
•	 Do obálky vložte kartičky 1–4. Po jednom ich vyberajte, 

vyslovujte slová a deti zborovo opakujú po vás. 
•	 Keď už deti poznajú mená postáv, názorne ukážte pozdrav 

Hello, Rosy! a podobne. Deti opakujú.
•	 Keď vyberáte kartičku, deti reagujú Hello, Tim!  a podobne. 
•	 Triedu rozdeľte do dvojíc. Keď ukážete kartičku, polovica 

triedy povie What´s your name? Druhá polovica odpovie 
My name’s Billy a podobne. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 01
•	 Povedzte Open your books a názorne predveďte činnosť a 

deti si otvoria svoje knihy. Ukážte na postavy. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky (Listen and point/ Počúvajte a 

ukazujte). Zdvihnite hore svoju knihu a názorne ukážte, že 
ukazujete na postavy v súlade s nahrávkou. Deti počúvajú 
a ukazujú na príslušný obrázok. 

 Poznámka:   Prvá nahrávka sleduje poradie obrázkov  
v učebnici; druhýkrát je poradie pomiešané. Rovnaký je 
postup aj v nasledujúcej prezentácii slov. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky (‘Počúvajte a opakujte’)  

a deti zborovo opakujú mená.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti ukazujú na obrázky  

a potom znovu hovoria slová. 
•	 Vyberte po jednom kartičky z obálky a vyzvite 

jednotlivcov, aby hovorili mená. 

Prepis nahrávky
Listen and point. 
Rosy, Tim, Billy, Miss Jones
Tim, Rosy, Miss Jones, Billy
Listen and repeat. 
Rosy, Tim, Billy, Miss Jones

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 02 
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte znovu a žiaci hovoria slová. Zopakujte  

(viackrát ak je to potrebné).
•	 Teraz deti zborovo hovoria riekanku, bez nahrávky. 
•	 Rozdeľte triedu do skupín po štyroch. Každé dieťa dostane 

meno jednej z postáv. Hovorí celá trieda. Vždy, keď deti 
budú počuť svoje “meno”, rýchlo vstanú a opäť si sadnú. 

Rozšírenie
•	 Riekanku napíšte na tabuľu, ale na miestach mien 

postáv vynechajte medzeru a meno učiteľa nahraďte 
vaším menom. Spoločne prečítajte riekanku. Vždy, keď 
prídete k medzere v texte, ukážte na jedného žiaka a 
celá trieda zborovo hovorí mená. 

•	 Keď deti úlohu dobre zvládajú, rozdeľte ich do troch 
skupín. Spoločne rapujú riekanku a do medzier 
dávajú svoje mená. Vždy, keď povedia meno, ukážu na 
príslušnú osobu. 

3 Listen and read / Počúvajte a čítajte. $ 03
•	 Povedzte Now close your books a názorne predveďte tento 

úkon. Povedzte Let’s read the story. Prezentujte príbeh  
s plagátom k štartovacej lekcii. Ukazujte na postavy a deti 
ich pomenúvajú. 

•	 Opýtajte sa What’s happening? Deti povedia, čo si myslia, 
že sa odohráva v príbehu. 

•	 Prehrajte nahrávku a postupne ukazujte na každú textovú 
bublinu. Deti počúvajú a sledujú. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na obrázky.  

•	 Otázkami skontrolujte porozumenie. Pýtajte sa Who is in 
the class? How old is Billy? Is Billy in the class?

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a deti počúvajú a sledujú 
prstom text v učebnici. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 4

 Starter Hello!
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Hodina 2  Učebnica strana 5 

 Digitálna trieda • Štartovacia lekcia • Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Pozdraviť ľudí
Pýtať sa a odpovedať na otázku What’s your name?
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: What’s your name? My name’s… How are you? 
I’m fine, thank you.

Zoznam pomôcok  
CD $ 03–04; Plagát k štartovacej lekcii; Obrázkové 
kartičky Hello 1–4

Aktivity na rozcvičenie
•	 Usmejte sa na deti a povedzte Hello. Povzbuďte ich, aby 

tiež pozdravili  Hello a aby sa pozdravili medzi sebou.  
•	 Povedzte si riekanku z učebnice na strane 4 a pripravte  

sa na hodinu. Pripomeňte si mená postáv z príbehu. 
•	 Zahrajte sa Listen, point and say (viď podrobný zoznam hier 

na strane 19 v Učiteľskej knihe).

Úvod
•	 Zdvihnite postupne každú kartičku 1–4 a deti hovoria 

mená postáv. 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa stalo v príbehu na 

minulej hodine.  
•	 Ukážte plagát k príbehu, aby si deti mohli overiť, či si 

pamätali správne a podporte ich v ďalších nápadoch. 

1 Listen to the story again and repeat. Act. /     
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 03
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili v učebnici stranu 4. Povedzte 

Let’s read the story again.
•	 Prehrajte nahrávku prvýkrát. Prehrajte znovu, ale prerušte 

po každej replike a deti opakujú. 
•	 Triedu rozdeľte do päťčlenných skupín. Deti si zadelia 

postavy :Rosy, Tima, slečny Jonesovej, Billyho a jeho mamy. 
•	 Upriamte pozornosť na obrázok z príbehu. Dohodnite sa 

spoločne na scénkach k príbehu (viď možnosti nižšie). 
•	 Deti môžu zostať na svojich miestach, kým precvičujú 

scénky. Monitorujte aktivitu a dohliadnite na správnu 
výslovnosť. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred triedou. 

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Slečna Jonesová víta deti s otvorenými rukami. 
Rozpráva sa s Rosy a Timom. Tim zamáva rukou, kým sa 
predstavujú. 

Obrázok 2: Billy vbehne do triedy. Slečna Jonesová je veľmi 
prekvapená. 

Obrázok 3: Slečna Jonesová sa nakláňa k Billymu a pýta sa 
ho, koľko má rokov.

Obrázok 4: Billyho mama máva na Billa, aby išiel k nej. Billy 
máva na rozlúčku, keď odchádza z triedy.  

2  Ask and answer. / Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Povedzte: Look at the pictures, a ukazujte na obrázok 

chlapcov. Prečítajte dialóg, robte prestávky, aby deti 
mohli opakovať po vás. Názorne predveďte rozhovor so 
šikovnejším žiakom v triede. 

•	 Prečítajte dialóg po druhýkrát a deti znovu opakujú. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Poskytnite im potrebný čas na 

precvičovanie rozhovoru v dvojici.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj dialóg prezentovali pred 

triedou. 
•	 Ľubovoľnému žiakovi povedzte Hello. What’s your name? 

Deti odpovedajú a povedia svoje meno. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite žiaka, aby sa postavil. Vyberie si niekoho do 

dvojice a ten sa tiež postaví. 
•	 Dvojica zahrá rozhovor z cvičenia 2. 
•	 Zopakujte aktivitu aj s inými dvojicami. 

3 Listen and sing your name. / Počúvajte a   
 spievajte svoje meno. $ 04
•	 Deti sa pozerajú na obrázky v učebnici. Opýtajte sa ich, čo 

vidia a získajte slová, ktoré sa môžu objaviť v pesničke. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti sledujú text pesničky v knihe. 
•	 Znovu prehrajte nahrávku. Deti počúvajú a spievajú a 

hovoria svoje meno na príslušnom mieste. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky a opakovali, čo 

dievčatá robia na každom obrázku (viď nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spoločne.  Deti hrajú 

scénky, ktoré vidia v učebnici.  

Scénky z pesničky
1 Dievčatá sa zdravia, usmievajú sa na seba a kývajú si. 

2 Dievčatá sa spolu rozprávajú. 

3 Jedno z dievčat ukazuje na seba. (Hovorí svoje meno).

4 Dievčatá si mávajú na rozlúčku a zdravia sa goodbye.

Rozšírenie
•	 Dvoch žiakov zavolajte pred tabuľu. Hrajú scénky, zatiaľ 

čo ostatní spievajú. 
•	 Zopakujte aktivitu s ďalšími dvojicami žiakov. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  5
$ Žiacky MultiROM • Štartovacia lekcia • Gramatika, Pesnička 1



 24 Starter Unit

Hodina 3  Učebnica strana  6 

 Digitálna trieda • Štartovacia lekcia • Nová slovná  
 zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a používať čísla od 1 do 10
Pýtať sa a odpovedať na otázku How old are you?
Hovoriť dni v týždni

Jazykové prostriedky
Základné: one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 
ten; Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 
Friday, Saturday

Zoznam pomôcok
CD $ 05–07; Obrázkové kartičky čísel 5–14 (od 1 do 10)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Hello, hello! z učebnice zo strany 5 a zopakujte 

si slovnú zásobu, ktorú deti už vedia. 

Úvod
•	 Zoberte si obrázkové kartičky čísel a prezentujte čísla od  

1 do 10. Kartičky v poradí umiestnite na tabuľu. Po jednej 
ukazujte na kartičky a deti zborovo hovoria číslo. 

•	 Zoberte kartičky z tabule, zamiešajte ich a zdvíhajte ich  
po jednej. Deti nahlas hovoria čísla. 

•	 Rozdajte kartičky deťom v triede. Vyzvite triedu, aby nahlas 
hovorili čísla od 1 do 10. Keď deti budú počuť svoje číslo 
na kartičke, zdvihnú ju vysoko hore. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte   
 a opakujte. $ 05
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Vysvetlite im, 

že každý je o rok starší ako ten vedľa a že majú svoj vek 
napísaný hore, nad havami. 

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 
obrázky tak, ako počujú vek detí. 

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Ukazujte na jednotlivé postavy a vyzvite jednotlivcov, aby 

hovorili čísla

Prepis nahrávky
Listen and point.
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
eight, six, nine, one, three, ten, two, four, five, seven
Listen and repeat.
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten

Rozšírenie
•	 Desať detí zavolajte pred tabuľu. Každému dajte jednu 

kartičku a povedzte im, aby sa postavili do poradia. 
•	 Ostatné deti v triede ukážu na každého žiaka a  

postupne povedia ich čísla. 
•	 Deti sa pomiešajú do iného poradia. Trieda vykríka čísla  

v novom poradí. 
•	 Zopakujte aktivitu s ďalšími deťmi. 

2  Listen and tick (✓). / Počúvajte a označte.   
 (✓). $ 06
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozerali na obrázky. Ukážte 

a povedzte  Look, he’s six. Look, she’s eight. Potom ukážte 
na prvého chlapca a opýtajte sa How old is he? Povedzte 
žiakom, že si vypočujú niektoré deti, ktoré sa rozprávajú, 
koľko majú rokov, ale nie všetky budú hovoriť. Označia 
fajkou deti, ktoré budú počuť v nahrávke. 

•	 Prehrajte nahrávku a urobte prestávku po každom dialógu. 
Ukážte deťom obrázok chlapca nad číslom 7 a upozornite 
ich na fajku v rámčeku. 

•	 Prehrajte zvyšok nahrávky, prerušujte na príslušných 
miestach, aby deti mohli zafajkovať rámček pri deťoch, 
ktorých vek budú počuť. 

•	 Ešte raz prehrajte nahrávku, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Skontrolujte tak, že sa detí opýtate na vek jednotlivých detí. 

Prepis nahrávky
How old are you? / I’m seven.
How old are you? / I’m two.
And how old are you? / I’m eight. 
How old are you? / I’m five. 
How old are you? / I’m six.  

ODPOVEDE
two ✓  five ✓  six ✓  seven ✓  eight ✓

3  Look at the picture again. Point, ask and answer.  
    / Pozrite znovu na obrázok. Ukazujte, pýtajte  
    sa a odpovedajte.
•	 Prečítajte otázku a odpoveď. Urobte prestávku po každej 

replike, aby deti mohli zopakovať. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli späť na cvičenie 1. Povedzte im, 

že si budú predstavovať, že sú deti z obrázkov. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Ukážu na spolužiaka a opýtajú 

sa  How old are you? Sused odpovie, ako keby bol postava 
z obrázka. Môžu si zmeniť svoj hlas na detskejší, alebo sa 
môžu urobiť staršími, podľa veku postavy. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby sa postavili a názorne 
predviedli dialóg. Ostatné deti počúvajú. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby sa postavili. Každému dajte 

kartičku s číslom. Striedajú sa v kladení otázky How old 
are you? a odpovedajú na ňu. Používajú svoju kartičku s 
číslom.

4  Listen and point. Listen and chant. / Počúvajte  
  a ukazujte. Počúvajte a rapujte. $ 07
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na kalendár. Povedzte im, že sa 

naučia po anglicky dni v týždni. 
•	 Prehrajte celú riekanku a deti počúvajú a ukazujú na slová 

v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti sa môžu pridať. 

Prepis nahrávky
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  6
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Hodina 4  Učebnica strana 7 

 Digitálna trieda • Štartovacia lekcia • Nová slovná  
  zásoba/ Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať rôzne farby
Používať rôzne farby v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: red, yellow, pink, green, purple, orange, blue
Ďalšie: sing, rainbow, too

Zoznam pomôcok 
CD $ 08–09; Obrázkové kartičky farieb 15–21; pre každú 
sedemčlennú skupinu farbičky alebo pásiky farebného 
papiera červenej, žltej, ružovej, zelenej, fialovej, oranžovej 
a modrej farby 

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Word chain a zopakujte si čísla od 1 po 10  

(viď zoznam hier v Učiteľskej učebnici na strane 19).

Úvod
•	 Prezentujte farby s kartičkami15–21. Po jednej kartičky 

zdvíhajte a deti hovoria farby. Keď pomenovali farbu 
správne, umiestnite kartičku na tabuľu a pod ňu napíšte 
názov farby. Zopakujte so všetkými kartičkami. 

•	 Zoberte kartičky z tabule, ale slová nechajte. Zamiešajte 
kartičky a dajte ich siedmim žiakom. Zavolajte deti dopredu, 
aby kartičky umiestnili na príslušné miesto na tabuli. 

•	 Keď sú všetky kartičky naspäť na správnych miestach, po 
jednom v rade na ne ukazujte a žiaci farby pomenujú. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 08
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky farieb v učebnici.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú  

na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci zborovo opakujú 

názvy farieb. 
•	 Opäť prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú  

na jednotlivé farby a opakujú slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point. 
red, yellow, pink, green, purple, orange, blue 
yellow, blue, purple, red, pink, green, orange 
Listen and repeat. 
red, yellow, pink, green, purple, orange, blue

Rozšírenie
•	 Ďalej precvičujte pomenovania farieb tak, že nahlas 

poviete farbu a deti ukážu na predmety v triede, ktoré  
sú rovnakej farby. 

•	 Urobte opačný proces tak, že budete ukazovať  
na jednotlivé predmety a deti hovoria farby. 

2 Listen and sing./ Počúvajte a spievajte. $ 09
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázok dúhy v učebnici. 
•	 Povedzte si farby, ktoré vidia. Povedzte žiakom, že budú 

spievať pesničku o farbách dúhy. Spýtajte sa, ktoré to sú. 
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci sledujú slová. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a žiaci spievajú spolu s 

nahrávkou. 

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Triedu rozdeľte do skupín po sedem žiakov. Každému 

žiakovi dajte inú farbičku alebo pásik farebného papiera vo 
farbách z pesničky. Ak v triede nie je počet žiakov deliteľný 
7, niektoré deti v skupine môžu mať rovnaké farby. 

•	 Prehrajte žiakom pesničku a deti zároveň spievajú. Keď 
budú počuť svoju farbu, zdvihnú ceruzku alebo pásik. 

•	 Opäť prehrajte nahrávku a deti sa postavia, keď budú 
počuť názov svojej farby. 

•	 Iná možnosť môže byť, že deti ukážu na nejaký predmet v 
triede, ktorý je takej farby, akú počujú v pesničke. 

Rozšírenie.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Zavolajte sedem žiakov 

dopredu a dajte im kartičky farieb. Počas pesničky deti  
v poradí umiestňujú farby na tabuľu tak, ako odznejú  
v pesničke. Trieda im pomáha. 

•	 Vyzvite deti, aby si otvorili knihy a skontrolovali, či farby 
správne zoradili.  

4 Match. / Priraďte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na farebné nádoby a na slová 

pod nimi. Ukazujte na slová a deti ich zborovo čítajú. 
•	 Vyzvite deti, aby správne priradili farebné nádoby  

k názvom farieb.
•	 Spoločne odpovede skontrolujte. Nahlas hovorte čísla  

a deti hovoria farby. 

ODPOVEDE
1 purple 5 yellow
2 green 6 pink
3 red 7 orange
4 blue

Kultúrna poznámka 
Dúhy

Povery a legendy o dúhach sú súčasťou kultúr mnohých 
krajín. V známej írskej rozprávke sa hovorí o tom, že na 
konci dúhy v zemi je vždy zakopaný poklad. V mnohých 
rozprávkach a legendách hrdinovia putujú dlhý čas, aby 
sa dostali na miesto, kde dúha končí. Žiaľ, kým tam prídu, 
dúha sa stratí. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 7
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 108
Hello! test, Testovacia kniha strana  6
$ Žiacky MultiROM • Štartovacia lekcia • Nová slovná 
  zásoba, Pieseň 2
$ Student MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa  1 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 2 (Riekanka), 
 Stopa 3 (Pieseň), 
 • Stopa 4 (Riekanka), Stopa 5 (Pieseň)



 26 Unit 1

Hodina 1  Učebnica strana  8 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určiť a pmenovať základné školské pomôcky
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: pen pencil, ruler, book
Ďalšie: school things, train, OK, look at

Zoznam pomôcok
CD $ 10–12; Plagát k príbehu 1; Obrázkové kartičky 
školských pomôcok 22–26; školské pomôcky (kniha, 
pero, ceruzka, guma, pravítko)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si farby a zaspievajte pesničku Sing a rainbow!, 

ktorá je v učebnici na strane 7. 

Úvod
•	 Prezentujte slovnú zásobu tak, že si vezmete školské 

pomôcky a po jednom ich zdvihnite. Pomenujte 
predmety a deti po vás opakujú.  

•	 Upevnite slovnú zásobu použitím obrázkových kartičiek 
22–26. Po jednej ich zdvíhajte a pýtajte sa triedy Is it a pen / 
book / rubber? Trieda odpovedá Yes alebo No.

•	 Zahrajte sa pamäťovú hru.Ukážte triede dve kartičky a potom 
ich položte obrázkom dolu na svoj stôl. Ukazujte na 
kartičky a pýtajte sa  Is it a… ? Opakujte cvičenie aj s inými 
dvojicami kartičiek.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 10
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice a pozerali sa na 

obrázky školských pomôcok. 
•	 Počas prehrávania prvej časti nahrávky deti počúvajú  a 

ukazujú na príslušný obrázok. Cvičenie môžete zopakovať.
•	 Následne deťom prehrajte celú nahrávku a počas 

počúvania ukazujú na predmety a deti opakujú slová v 
refréne.

•	 Po jednom zdvihnite obrázkové kartičky 22 - 26 a 
jednotlivci pomenúvajú obrázky.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
pen, rubber, pencil, ruler, book 
pencil, book, pen, ruler, rubber 
Listen and repeat.  
pen, rubber, pencil, ruler, book

2  Listen and chant./ Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 11
•	 Prehrajte deťom celú nahrávku. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a deti hovoria novú slovnú zásobu. 
•	 Vyzvite deti, aby si z každého predmetu položili jeden kus 

na stôl. Teraz môžu predmety zdvihnúť hore, alebo na ne 
ukázať, keď zaznie ich pomenovanie. Opakujte (môžete 
zopakovať aj niekoľkokrát). 

Prepis nahrávky
pen, pen, pen
rubber, rubber, rubber 
pencil, pencil, pencil
ruler, ruler, ruler 
book, book, book

Rozšírenie
•	 Umiestnite obrázkové kartičky na rôzne miesta v triede. 
•	 Opäť si nahlas zopakujte riekanku. Deti ukazujú na 

príslušnú kartičku, keď hovoria pomenovanie predmetu 
ne kartičke.

•	 Vyzvite päť žiakov, aby sa postavili pred triedu. Dajte 
každému inú školskú pomôcku.

•	 Opakujte riekanku. Žiak, ktorý stojí vpredu a počuje 
pomenovanie svojho predmetu, vyskočí.

3 Listen and read./ Počúvajte a čítajte. $ 12
•	 Príbeh prezentujte pomocou plagátu k príbehu 1. Ukážte 

na Rosy a spýtajte sa Who’s this? Zopakujte s Billym. 
•	 Ukazujte na rôzne školské pomôcky. Pýtajte sa What’s this?
•	 Hovorte s triedou o každom obrázku. Pýtajte sa otázky ako 

Who’s this? What’s this? Is it a pencil?
•	 Počas počúvania nahrávky sa žiaci pozerajú na plagát. 

Striedavo ukazujte na príslušnú textovu bublinu, keď znie 
jej text. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a žiaci počúvajú a ukazujú na 
príslušné obrázky v učebnici. 

•	 Skontrolujte porozumenie otázkami ako What’s the train? 
(It’s a rubber, a ruler, a pen, and a pencil.) Who made the 
train? Are they Billy’s school things?

•	 Vyzvite žiakov, aby si otvorili učebnice a sledovali text 
príbehu.  

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z novej slovnej 
zásoby z cvičenia 1 a 2, ktoré sa v príbehu vyskytli. 

Rozšírenie
•	 Žiaci si zatvoria učebnice a pokúsia sa spomenúť si, o 

čom sa hovorilo v každom obrázku. 
•	 Žiaci si otvoria učebnice a opäť si prečítajú príbeh. Ako 

dobre si ho zapamätali?

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  8

 1 What’s this?



  Unit 1 27

Hodina 2  Učebnica strana  9 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa a odpovedať na otázku What’s this?
Napísať odpovede na otázku What’s this?
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: What’s this? It’s a …

Zoznam pomôcok  
CD $ 12; Plagát k príbehu 1; Obrázkové kartičky 
školských pomôcok 22–26; školské pomôcky

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What have I got? a precvičte si slovnú zásobu 

z predchádzajúcej hodiny (viď zoznam hier v Učiteľskej 
knihe strana 20).

Úvod
•	 Porozprávajte sa s deťmi o predchádzajúcej hodine. 

Ukazujte na plagát k príbehu 1 a klaďte otázky ako Who is 
in the story? What happened in the story? Can you remember 
what school things were in the train.  V tejto fáze ešte 
žiakom nehovorte správne odpovede.

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 12
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 8. Prehrajte nahrávku, 

aby si žiaci mohli skontrolovať svoje odpovede na otázky, 
ktoré odzneli v úvode.

•	 Prehrajte nahrávku opäť ale prerušovane. Vyzvite žiakov, 
aby zopakovali po vás každý riadok.

•	 Rozdeľte triedu do dvojíc. Jeden žiak bude Rosy a druhý Billy.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a dohodnú sa, ktorú časť z 

príbehu zahrajú (viď návrhy scénok nižšie).
•	 Deti vo dvojiciach hrajú jednotlivé scénky z  príbehu. 

Monitorujte cvičenie a kontolujte správnu výslovnosť. 
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj príbeh zahrali pred celou 

triedou. 

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Billy robí svoj vláčik zostavený z jednotlivých 
školských pomôcok. Rosy píše za stolom.

Obrázok 2: Rosy zdvihne svoje pero. Billy si prikladá svoj prst 
k ústam, aby naznačil, že premýšľa.

Obrázok 3: Rosy zdvihne gumu.

Obrázok 4: Billy po jednom podáva školské pomôcky späť Rosy. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázok vo svojich 

učebniciach. Prečítajte otázku a nahlas odpovedzte a 
zároveň zdvihnite pero pre zvýraznenie významu.Trieda 
spoločne opakuje.

•	 Znovu prečítajte otázku. Vyvolávajte jednotlivcov, aby 
zodpovedali otázku. 

•	 Vyzvite dvojice, aby pred triedou precvičili dialóg (otázka , 
odpoveď).

•	 Upozornite žiakov na gramatický rámček, ktorý je v učebnici 
na strane 9. Ukážte žiakom, ako vytvárame stiahnuté tvary 
What’s a It’s. Na tabuľu napíšete dlhý aj stiahnutý tvar.

Rozšírenie
•	 Využite obrázkové kartičky a klaďte viac otázok.  

Po jednej ich zdvíhajte a pýtajte sa  What’s this? 
•	 Vyzvite žiakov, aby pracovali vo dvojiciach a precvičovali 

aktivitu so svojimi školskými pomôckami. Zdvihnú 
pomôcku a opýtajú sa spolužiaka What’s this? Striedajú sa.

3 Write. / Píšte.
•	 Umiestnite obrázkové kartičky 22–26  na tabuľu. Pod 

každú kartičku napíšte vetu s medzerou, podobne ako 
je veta v učebnici. Napríklad , ______ a pen; _______ a 
rubber.

•	 Striedavo ukazujte na kartičky a pýtajte sa otázku What’s 
this?. Žiaci odpovedajú  It’s a pen, a podobne.

•	 Opýtajte sa žiakov, ktoré slovo chýba (It’s). Napíšte It’s do 
medzery v prvej vete.

•	 Vyvolávajte striedavo žiakov k tabuli, aby urobili to isté  
v ostatných vetách.

•	 Žiaci sa pozerajú na vety vo svojich učebniciach. Jeden 
žiak nahlas prečíta príklad z učebnice. 

•	 Žiaci samostatne doplnia ostané vety. Priebeh aktivity 
monitorujte. Všimnite si, či správne umiestňujú apostrofy. 

•	 Hromadne skontrolujte odpovede. Vyzvite žiakov, aby vety 
zborovo opakovali. 

•	 Na záver vyzvite jednotlivcov, aby vety nahlas prečítali.

ODPOVEDE
1 It’s a pen.
2 It’s a rubber.
3 It’s a pencil.
4 It’s a ruler.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Žiaci sa pozerajú do učebnice. Opýtajte sa What can you 

see? (a face made up of different school things).
•	 Ukážte na predmet. Opýtajte sa triedy What’s this? Trieda 

odpovedá.
•	 Predveďte ukážku rozhovoru (otázka, odpoveď) s jedným 

žiakom z triedy. Deti striedavo ukazujú na obrázky a kladú 
otázku spolužiakovi, ktorý na ňu odpovedá.  

•	 Monitorujte aktivitu a usmerňujte podľa potreby.
•	 Keď žiaci dohovorili, zdvihnite kartičky po jednej  

a pýtajte sa celej triedy What’s this?

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si vytvorili svoj obrázok tváričky  

z rôznych školských pomôcok. Deti sa striedajú so 
spolužiakom a ukazujú na jednotlivé časti “tváre”  
a pýtajú sa What’s this?

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  9
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 108
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 1 • Gramatika
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Hodina 3  Učebnica strana 10 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať ďalšie školské pomôcky
Porozumieť významu  open a close
Požívať slová zo školského prostredia v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné slová: bag, door, window
Ďalšie: close, open
Opakovanie: školské pomôcky

Zoznam pomôcok
CD $ 13–14; Kartičky školských pomôcok 22–29

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Slow reveal s obrázkovými kartičkami 22 - 26 

(viď Učiteľská kniha strana 20) a zopakujte si slovnú zásobu, 
ktorú sa deti doteraz naučili. Súčasne ako kartičku ukážete, 
povedzte What’s this?

Úvod
•	 Prezentujte tri nové slová pomocou obrázkových kartičiek 

27–29. Zdvihnite kartičku a povedzte pomenovanie 
predmetu. Žiaci zborovo opakujú.

•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Hovorte pomenovania 
predmetov na kartičkách a žiaci ukazujú na príslušné 
kartičky.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 13
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky, počas ktorej žiaci ukazujú na obrázky, keď budú 
počuť príslušné pomenovanie predmetu. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci slová opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú na 

obrázky a opakujú slová.
•	 Zdvihnite  po jednej obrázkové kartičky 27–29 a 

jednotlivcov sa pýtajte What’s this?

Prepis nahrávky
Listen and point.  
bag, door, window 
window, door, bag
Listen and repeat.  
bag, door,  window

Rozšírenie
•	 Napodobnite situáciu ako keby ste si dávali batoh 

cez plece.  Opýtajte sa triedy What’s this? a žiaci 
odpovedajú It’s a bag. Podobným spôsobom naznačte 
otorenie dverí a otvorenie okna.

•	 Vyzvite jedného žiaka, aby vstal. Podobne ako učiteľ naznačí 
pomocou mimiky, gestikulácie alebo krátkej dramatizácie 
nejakú školskú pomôcku a opýta sa  What’s this? 

•	 Zopakujte aktivitu s ďalšími žiakmi.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 14
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky v učebnici. 

Ukazujte na predmety na obrázkoch a opýtajte sa What’s 
this? Žiaci odpovedajú  It’s a book / bag / door / window.

•	 Naučte žiakov nové slovesá  open a close. Zdvihnite tašku, 
otvorte ju a žiaci reagujú slovom open. Zatvorte tašku a 
žiaci  reagujú slovom close. Podobne môžete postupovať s 
použitím dverí a ak je to možné aj okna.

•	 Opýtajte sa, čo deti na obrázkoch práve robia (1 The girl 
is reading a book. 2 The boy is opening a door. 3 The boy is 
opening his bag. 4 The girl is opening or closing a window).

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu 
na obrázok, ak zaznie jedno z troch nových slovných 
pomenovaní školského predmetu. Prehrajte nahrávku ešte 
raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Povedzte žiakom, že opäť budú spievať, ale aj hrať scénky.
•	 Vyzvite ich, aby sa pozreli na obrázky v učebnici a vybrali 

si, ktoré scénky by to mohli byť.
•	 Hromadne si scénky precvičte.
•	 Nakoniec prehrajte nahrávku a tentokrát žiaci spievajú a 

hrajú súčasne.

Scénky z pesničky
Riadok 1 – Otvor a zatvor knihu

Riadok 2 – Otvor a zatvor dvere

Riadok 3 – Otvor a zatvor tašku

Riadok 4 – Otvor a zatvor okno

Rozšírenie
•	 Povedzte a naznačte situáciu Open a book / Close the 

door / Open the bag / Close the window.  
Opakujte vety a žiaci ich zahrajú v krátkej scénke 
tak, že naznačia činnosť. 

•	 Vyzvite žiakov, aby si scénky rovnakým spôsobom 
precvičovali vo dvojiciach so spolužiakom. 

Kultúrna poznámka 
Školy v Británií

Deti začínajú základnú školu ako 4-5 ročné a končia ako 
11 – 12 ročné. Po celý čas chodia do tej istej triedy a učí 
ich všetky predmety jeden učiteľ. V jednej triede je asi  
26 žiakov. 

Po ukončení základnej školy pokračujú na strednej škole. 
Tieto sú oveľa väčšie a každý predmet učí iný učiteľ.  
V triede býva asi 21 žiakov. 

93% žiakov vo Veľkej Británií navštevuje strednú 
všeobecno-vzdelávaciu školu /financovanú štátom). 
Sú miešané (diavčatá aj chlapci) a nachádzajú sa blízko 
bydliska žiakov. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 10
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 108
Špeciálny pracovný hárok, SMF strana 2 
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia 1 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda • Časť 1 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Rozoznávať malé a veľké písmená  a, b, c, d  a spájať ich  
s korešpondujúcimi hláskami.
Vyslovovať hlásky /æ/, /b/, /k/, a /d/ samostatne a na 
začiatku slov.
Naučiť sa pomenovania písmen a, b, c, d

Jazykové prostriedky
Základné: apple, bird, cat, dog
Ďalšie: here, like (sloveso)

Zoznam pomôcok
CD $ 15–17; Fonetické kartičky1–4 (Aa, Bb, Cc, Dd)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Povedzte deťom, ža sa naučíte prvé štyri písmená 

abecedy. Vybodkujte na tabuľu línie malých a veľkých 
písmen a, b, c, d.

Úvod
•	 Ukážte po jednom na každé písmeno, pomenujte ho a 

vyslovte znenie malého aj veľkého písmena. Žiaci opakujú.
•	 Zopakujte znenie veľkých písmen a žiaci písmeno píšu 

prstom do vzduchu. Rovnako postupujte aj s malými 
písmenami. Uistite sa, že deti porozumeli, že jedno 
písmeno má dva tvary, ktoré znejú rovnako.

•	 Žiaci pomenujú slová na fonetických kartičkách.  
Pomenujte písmená, vyslovte ich a potom slová, ktoré 
žiaci zopakujú.

•	 Na tabuľu vedľa písmmen napíšte korešpondujúce slová 
apple, bird, cat, dog. Zakrúžkujte prvé písmeno v každom 
slove. Ukazujte na slová a vyslovte prvé písmeno (nie celé 
slovo) a žiaci po vás opakujú.

•	 Zdvihnite fonetické kartičky 1–4, vždy jednotlivo. Hovorte 
slová a žiaci opakujú. Opakujte v inom poradí slov.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
 a opakujte. $ 15
•	 Povedzte žiakom, aby sa pozreli na písmená v učebnici na 

strane 11.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky počas ktorej žiaci počúvajú  

a ukazujú na písmená. Prehrajte druhú časť nahrávky, žiaci 
zborovo opakujú pomenovania písmen, ich znenie a slová. 
Nahrávku prehrajte viackrát podľa potreby.

•	 Nakoniec prehrajte celú nahrávku a žiaci ukazujú na slová 
a opakujú ich.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
Letter A /æ/ apple, Letter B /b/ bird, Letter C /k/ cat, Letter D /d/ dog
Listen and repeat. 
Letter A /æ/ apple, Písmeno B /b/ bird, Písmeno C /k/ cat, Písmeno 
D /d/ dog 

Rozšírenie
•	 Znovu prehrajte nahrávku. 

Deti kreslia prstom do vzduchu malé písmená. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 16
•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Žiaci počúvajú. 
•	 Rozmiestnite štyri fonetické kartičky v triede. Opäť 

prehrajte nahrávku a žiaci ukazujú na kartičky, keď počujú  
príslušné slová.

•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Každý riadok žiaci 
zborovo zopakujú. Na záver prehrajte nahrávku ešte raz a 
tentokrát žiaci sledujú text v učebnici. 

3  Listen to the sounds and join the letters. /   
  Počúvajte hlásky a spojte písmenká. $ 17
•	 Usmernite pozornosť žiakov na obrázky v knihe (dog, cat, 

bird). Opýtajte sa What has the dog got?  Vysvetlite im,  
že budú počuť rôzne hlásky a slová, s ktorými sa stretli 
na hodine. Budú sledovať hlásku v bludisku a kresliť čiaru 
tak, aby pospájali písmená. Takto získajú slovo, ktoré je 
odpoveďou na otázku.

•	 Prehrajte nahrávku a predveďte ako príklad modrú čiaru 
naznačenú v učebnici. 

•	 Opäť prehrajte nahrávku, počas ktorej žiaci počúvajú a 
spájajú písmená. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a skontrolujte odpovede. 
Zopakujte.

•	 Opýtajte sa What has the dog got? (a cat). Počas kontrolovania 
odpovedí sa žiaci pozerajú na bludisko a nahlas za sebou 
hovoria písmená, ktoré počuli a ktoré učiteľ zároveň píše 
na tabuľu.

Prepis nahrávky
/æ/ apple /d/ dog /b/ bird /b/ bird /k/ cat /d/ dog /k/ cat

ODPOVEDE
The dog has got a cat.

4  Read and circle the sounds a, b, c, d at the start of  
  the words. / Čítajte a dajte do krúžku hlásky  
  a,b,c,d na začiatku slov.
•	 Vzyvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. 

Opýtajte sa What does the cat like? What does the dog like? 
•	 Prečítajte deťom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Vyvite žiakov, aby sa pozreli na zakrúžkované písmeno c na 

začiatku slova cat. Dajte do krúžku písmeno c v slove cat 
na tabuli. Vyzvite žiakov, aby našli iné slová, ktoré začínajú 
na a, b, c, d a zakrúžkovali ich.

•	 Žiaci ostatné začiatočné písmená v riekanke. Kým pracujú, 
napíšte zvyšnú časť riakanky na tabuľu. Skontrolujte 
odpovede tak, že žiaci zakrúžkujú písmená na tabuli.

ODPOVEDE
The c at likes b irds.   
The d og likes a pples.
Here’s the c at with the b ird. 
Here’s the d og with the a pple.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 11
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 1 • Fonetika



 30 Unit 1

Hodina 5  Učebnica strana 12 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a rozumieť opisom predmetov, určovať  
a pomenovať konkrétne slová

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: school bag, pencil case, see

Zoznam pomôcok
CD $ 18; školské pomôcky; taška

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite pesničkou Open the book, ktorá je v učebnici  

na stane 10. 

Úvod
•	 Žiaci pomenúvajú všetky školské pomôcky, ktoré sa v tejto 

časti naučili. Ako príklady použite skutočné predmety.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do svojich učebníc a pokúsili 

sa predpovedať o čom bude text (it’s about a girl describing 
what is in her school bag). Povedzte triede, že dievčatko sa 
volá Emma.

1  Point to four school things. Say the words. /  
    Ukážte na štyri školské pomôcky. Hovorte slová.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici a hľadajú štyri 

školské pomôcky.
•	 Spoločne aktivitu zopakujte. Ukážte na každý predmet a 

opýtajte sa What’s this? What colour is it? 

ODPOVEDE
(any from) pencil case, rubber, pencil, pen, bag

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 18
•	 Vysvetlite deťom, že im pustíte nahrávku a že budú text  

sledovať v učebniciach. Nemusia rozumieť všetkým slovám.  
•	 Prehrajte nahrávku a povedzte žiakom, aby sledovali text 

prstom v učebnici.
•	 Druhýkrát prehrajte nahrávku. Odpovedzte žiakom na 

všetky prípadné otázky.
•	 Skontrolujte porozumenie textu jednoduchými otázkami 

ako What’s the girl’s name? Is there a ruler / rubber / ball in 
the bag? Is the pencil case black? Has Emma got three pens?

•	 Opíšte niektoré predmety tak, aby sa dali uhádnuť. 
Napríklad: It’s green (the pencil case); It’s red (the pencil).

Rozšírenie
•	 Ukážte žiakom niekoľko školských pomôcok naraz. 

Napríklad červené pero, modrú gumu, zelené pravítko. 
•	 Opýtajte sa Is there a pencil? (No). Is there a pen? (Yes).  

Is there a green pen? (No) a podobne Žiaci odpovedajú 
podľa skutočnosti.

•	 Podobné cvičenie môžu žiaci robiť vo dvojiciach.

3  Read again. Tick (✓) or cross (✗). / Čítajte znovu.  
  Označte fajkou ✓ alebo krížikom ✗
•	 Žiaci sa pozerajú na zoznam predmetov v učebnici. 

Vysvetlite, že počas počúvania budú označovať fajkou 
predmety, ktoré sa v texte vyskytli a krížikom tie, ktoré sa  
v texte nevyskytujú. 

•	 Prehrajte nahrávku. Žiaci sledujú text v učebnici. Zastavte 
nahrávku za And this is my pencil. Povedzte Pencil? Yes or no? 
(Yes). Demonštrujte to označením slova fajkou v riadku 
vedľa slova  pencil.

•	 Vysvetlite, že ak Emma nemá daný predmet, označia ho 
krížikom.

•	 Hromadne skontrolujte. Napíšte názvy predmetov na 
tabuľu a vyvolávajte jednotlivcov k tabuli, aby označili 
slová príslušnými znakmi.

•	 Môžete vymenovať aj ďalšie predmety, o ktorých žiaci 
rozhodnú, či sa v texte vyskytli alebo nie. Napríklad 
Window (No) / Pencil case (Yes).

ODPOVEDE
1 pencil (✗)  2 pen (✓)  3 book (✗)  4 ruler (✗)   
5 door (✗)  6 rubber (✓)

Rozšírenie
•	 Položte na stôl pred seba vrecko so štyrmi predmetmi. 

Povedzte žiakom, že majú uhádnuť, aké predmety sa 
tam nachádzajú. 

•	 Žiaci pracujú v menších skupinkách a zostavujú zoznam 
predmetov, o ktorých predpokladajú, že sú vo vrecku.

•	 Vyvolávajte žiakov, aby hádali. Ak predmet uhádnu, 
vyberte ho z vrecka. 

•	 Zistite, či niektorá skupina určila správne všetky predmety.

 Poznámka:  Aktivitu je možné sťažiť napríklad pridaním 
otázky o farbe predmetu.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 12
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Hodina 6  Učebnica strana 13 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Písanie 

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovaťpredmety; zachytiť detailnú informáciu
Hovorenie: pýtať sa otázku What’s this? a odpovedať na ňu
Písanie: určovať a počítať slová vo vete; písať o školských 
pomôckach (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín

Zoznam pomôcok
CD $ 19; čistý papier pre každé dieťa; veľký formát 
farebného papiera, lepidlo, nožnice, a niekoľko farebných 
ceruziek pre každú šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite hrou What’s the picture? (viď Učiteľská kniha strana 

21) a zopakujte si novú slovnú zásobu z tejto lekcie.

Úvod
•	 Zistite, čo si pamätajú z textu z minulej hodiny a či vedia 

vymenovať niektoré veci, ktoré mala Emma v taške.
•	 Žiaci sledujú obrázky v učebnici str.13. Ukazujte na 

predmety a pýtajte sa Is it a pencil / door / rubber / bag / book? 

1  Listen and tick (✓) the correct picture / Počúvajte  
  a označte fajkou správny obrázok. $ 19
•	 Vysvetlite žiakom, že budú počúvať nahrávku, v ktorej 

zaznie názov len jedného z dvoch predmetov, ktoré sú  
v učebnici zobrazené vedľa seba. Označia ten predmet na 
obrázku,  ktorého pomenovanie budú počuť.

•	 Žiakom povedzte, že nevadí, ak nebudú rozumieť všetko.
•	 Prehrajte nahrávku a zastavte po prvom pomenovaní 

predmetu. Žiaci si pozrú správnu odpoveď v príklade  
v učebnici. Pokračujte v nahrávke a žiaci ukážu na 
príslušné obrázky, keď odznejú pomenovania  
predmetov na obrázkoch.

•	 Opäť prehrajte nahrávku prerušovane tak, aby mali žiaci 
dosť času na označovanie predmetov.

•	 Nakoniec ešte raz prehrajte nahrávku, žiaci dokončia 
cvičenie, alebo si skontrolujú odpovede.

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Opýtajte sa What’s 
number 1 / 2 / 3 / 4? Žiaci zborovo odpovedajú.

Prepis nahrávky
1 What’s this? / It’s a ruler. 
2 What’s this? / It’s a rubber. 
3 What’s this? / It’s a pen. 
4 What’s this? / It’s a bag.

ODPOVEDE
1 ruler  2 rubber  3 pen  4 bag

2  Open your bag. Ask and answer / Otvorte si tašku.  
 Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky dvoch dievčat. Ukážte na 

pravítko a opýtajte sa What’s this? Opýtajte sa What are 
they talking about?

•	 Zavolajte jedného žiaka a predveďte dialóg vo dvojici. 
Zdvihnite pravítko a opýtajte sa What’s this? Žiak 
odpovedá It’s a ruler. Zameňte pravítko za knihu a dialóg 
zopakujte. 

•	 Žiaci spoločne opakujú, dôraz sa kladie na správnu 
intonáciu. Dohliadnite na plynulosť.

•	 Povedzte žiakom, aby si na stôl vyložili všetky predmety 
z tašky, ktoré vedia pomenovať v angličtine. Poskytnite 
žiakom čas, aby sa pýtali na jednotlivé predmety. 

•	 Dohliadnite na správnu intonáciu.
•	 Ukážte na niektoré predmety, ktoré sú na stole a opýtajte 

sa detí jednotlivo What’s this?

3  Count the words in each sentence. / Spočítajte  
 slová v každej vete
•	 Prepíšte vety z cvičenia 3 na tabuľu.
•	 Pozrite sa na prvú vetu a spoločne spočítajte slová vo vete. 

Označte číslicami slová podľa vzoru v učebnici. 
Zopakujte s druhou vetou.

•	 Ďalšie vety v cvičení si žiaci urobia samostatne. 
•	 Spoločne skontrolujte tak, že budete slová vo vetách 

spoločne počítať na tabuli.

ODPOVEDE
1 four  2 three  3 two  4 three  5 five  6 three

Rozšírenie
•	 Žiaci si vyberú tri vety z textu na čítanie na strane  

12 a v každej spočítajú slová.

Rozšírenie
•	 Povedzte žiakom, že budú robiť plagát. Rozdeľte triedu 

do šiestich skupín.  
•	 Každá skupina si vyberie šesť školských pomôcok pre 

svoj plagát.
•	 Každé dieťa dostane čistý papier a každá skupina 

dostane veľký farebný papier, lepidlo, nožnice a sadu 
farbičiek.

•	 Káždý nakreslí inú školskú pomôcku a starostlivo napíše 
pod obrázok jej pomenovanie.

•	 Svoje obrázky a slovné pomenovania predmetov 
vystrihnú a nalepia na veľký farebný papier.

•	 Plagáty rozmiestnite na stenách triedy.

 Poznámka:  Teraz vypracujte cvičenia v pracovnom zošite 
na str.13 a precvičujte písanie slov označujúcich školské 
pomôcky.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 13
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 3
Lekcia 1- test, Testovacia kniha strana 7
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 6 (Nová slovná zásoba a slovné spojenia), Stopa 7 (Pieseň), 
Stopa 8 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať hračky 
Porozumieť krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: doll, ball, teddy, puzzle, car

Materials
CD $ 20–22; Plagát k príbehu 2; Obrázkové kartičky 
hračiek 30–34; školský peračník a taška (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Otvorte si učebnicu na strane 10 a zopakujete slovnú 

zásobu. Zaspievajte si pesničku Open the book!

Úvod
•	 Vezmite si obrázkové kartičky 30–34, ktoré na hodinu 

budete potrebovať. Po jednom ich zdvihnite a opýtajte  
sa What’s this? Naznačte slová, ktoré žiaci nevedia.

•	 Rozdajte žiakom kartičky 30–34. Poučte ich, že budú 
vstávať po jednom a ukážu triede obrázok na kartičke. 
Spolužiaci vykrikujú slová, ktoré pomenúvajú predmety  
na kartičkách.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 20
•	 Žiaci si otvoria učebnice a pozrú si obrázky predmetov.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci ukazujú na 

príslušné obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a tentokrát žiaci opakujú slová.
•	 Nahrávku prehrajte ešte raz a žiaci počúvajú, ukazujú a 

zborovo opakujú slová. 
•	 Rozmiestnite kartičky 30–34 na rôzne miesta v triede. 

Nahlas hovorte pomenovania predmetov na kartičkách, 
žiaci ukazujú na príslušné kartičky a opakujú slová po vás. 

Prepis nahrávky
Listen and point .  
doll, ball, teddy, puzzle, car
puzzle, ball, teddy, doll, car
Listen and repeat.  
doll, ball, teddy, puzzle, car

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hádanku. Vysvetlite žiakom, že budú hádať, 

ktorú kartičku ste zdvihli, ale obrázok nebudú vidieť.  
Ak sa im to podarí aspoň na tretí pokus, tak získajú bod. 
Ak sa im to nepodarí, učiteľ získava bod.

•	 Po jednej zdvihnite karty otočené k žiakom zadnou 
stranou. Opýtajte sa What’s this? Opakujte otázku  
až kým žiaci nepovedia správne slovo. Priebežne 
zapisujte skóre na tabuľu.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 21
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si riekanku vypočujú. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci opakujú slová. Môžu 

ukázať na príslušnú kartičku. Zopakujte viackrát. 

Prepis nahrávky
doll, doll, doll
ball, ball, ball
teddy, teddy, teddy
puzzle, puzzle, puzzle
car, car, car

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 22
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 2. Ukážte na Rosy 

a opýtajte sa Who’s this? Zopakujte s Timom. Vyzvite žiakov, 
aby pomenovali všetky predmety na plagáte, ktoré vedia 
pomenovať. 

•	 Zdvihnite peračník, aby ho trieda videla. Opýtajte sa  
What’s this? Rovnako postupujte aj so školskou taškou. 
Povedzte žiakom, aby našli peračník a tašku na obrázkoch.

•	 O každom obrázku sa porozprávajte. Opýtajte sa What’s 
happening? Pokúste sa zistiť, čo si žiaci myslia.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na plagát a počúvali. 
Ukazujte na jednotlivé textové bubliny v poradí, v akom 
znejú z nahrávky.

•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci tentokrát počúvajú a 
ukazujú na obrázky. 

•	 Opýtajte sa niekoľko kontrolných otázok What is lost? 
Where’s the teddy? Who finds the teddy?

•	 Žiaci si otvoria učebnice a opäť počúvajú a zároveň 
sledujú text v učebnici. 

•	 Vyzvite žiakov, aby našli slová z cvičenia 1 a 2 , ktoré sa 
vyskytli v príbehu.

Rozšírenie
•	 Rozdajte deťom kartičky 30–34. Opäť prehrajte 

nahrávku. Vždy, keď budú počuť názov svojho 
predmetu, zdvihnú kartičku hore.

•	 Zopakujte s ďalšími piatimi žiakmi.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 14

 2 Playtime!
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa a odpovedať na otázky s my a your
Napísať odpovede na otázky Is this your… ?
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: my / your; Is this your teddy? Yes, it is. / No, it isn’t.

Zoznam pomôcok  
CD $ 22; Plagát k príbehu 2; Obrázkové kartičky hračiek 
30–34; predmety z triedy napríklad pero, ceruzka,  
školská taška

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite hrou Snap! a zopakujte si  pomenovania hračiek  

s kartičkami 30–34 (viď strana 19). 

Úvod
•	 Ukážte na plagát k príbehu a opýtajte sa, čo sa stalo.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré hračky a veci sa objavili 

v príbehu. Napíšte ich názvy na tabuľu (a doll, a ball, a 
pencil case, a bag, a teddy, a puzzle, and a car).

1  Listen to the story again and repeat. Act. /    
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 22
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 14. Zistite, koľko 

predmetov si zapamätali z úvodnej aktivity a označte ich 
na tabuli.

•	 Celú nahrávku prehrajte. Prehrajte prerušovane a žiaci 
opakujú. 

•	 Triedu zorganizujte do dvojíc. Jeden žiak bude Rosy  
a druhý Tim. 

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a dohodnú sa, ktorú časť  
z príbehu zahrajú (viď návrhy nižšie).

•	 Deti vo dvojiciach hrajú jednotlivé scénky. Dohliadnite na 
správnu výslovnosť. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoju scénku zahrali pred 
celou triedou. 

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Tim zdvihne dva predmety a dáva ich Rosy.

Obrázok 2: Tim podáva Rosy peračník.

Obrázok 3: Tim zdvihne školskú tašku Rosy. Rosy sa obzerá 
okolo seba.

Obrázok 4:  Rosy otvára tašku. 

2 Look and say. / Pozerajte sa a hovorte.
•	 Pozrite sa na obrázky a pri každom sa opýtajte, čo sa na 

obrázku odohráva. Prepíšte vety a otázky z učebnice na 
tabuľu a vynechajte miesto pre slová označujúce hračky. 

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad  
This is my doll. Is this your puzzle?

•	 Žiaci zborovo opakujú nové vety.

•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby nahradili kartičku a 
vytvorili novú vetu.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky vo svojej 
učebnici. Povedzte vety k obrázkom 1 a 2 a žiaci po vás 
opakujú. Potom klaďte otázky a hovorte odpovede  
k obrázkom 3 a 4 a žiaci opäť opakujú.

•	 Ukážte na seba a opýtajte sa žiakov na slovo, ktoré 
používame na označenie niečoho, čo patrí mne (my). Ukážte 
na niekoho iného a opýtajte sa, ktoré slovo používame, keď 
chceme povedať, že vec patrí niekomu inému (your). 

Rozšírenie
•	 Žiaci si znovu prečítajú príbeh na strane 14 a nájdu vety 

a otázky z rámčeka Let’s learn!

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu niekoľko viet s medzerami a použite  

v nich názvy školských predmetov ako  This is ______ 
pencil case.

•	 Zdvihnite svoj peračník, pritisnite ho k sebe, aby ste 
naznačili, že je váš. Doplníte This is my pencil case.

•	 Zdvihnite pero a dajte ho jednému žiakovi. Naveďte triedu 
k vytvoreniu vety This is your pen.

•	 Zopakujte s inými predmetmi  a viacerými žiakmi.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Jeden žiak nahlas prečíta príklad.
•	 Žiaci samostatne dopĺňajú ďalšie vety. Spoločne 

skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 This is your ball. 3 This is your car.
2 This is my bag. 4 This is my puzzle.

4 Write. / Píšte
•	 Žiaci sledujú obrázky v učebnici na strane 14. Upriamte 

ich pozornosť na otázky k obrázkom 2 a 3. Prečítajte ich 
nahlas a žiaci ich zopakujú.

•	 Žiaci pozerajú na obrázky na strane 15. Jeden žiak nahlas 
prečíta príklad. 

•	 Žiaci napíšu odpovede na otázky. Vyberú si z možností  
v rámčekoch podľa príkladu.

•	 Klaďte otázky a žiaci zborovo odpovedajú. 

ODPOVEDE
1 No, it isn’t.  2 Yes, it is.  3 No, it isn’t.

Rozšírenie
•	 Zavolajte jedného žiaka a podajte mu obrázkové kartičky 

bábiky a lopty. Učiteľ zdvihne kartičky macíka, skladačky 
a auta.

•	 Povedzte This is my teddy. Trieda zvolá Yes! Potom  
ukážte na žiaka stojaceho vedľa a povedzte  
This is your teddy. Trieda zvolá  No!

•	 Zopakujte s vetou This is my doll. Trieda zvolá No!  
Potom povedzte This is your doll a ukážte na žiaka vedľa  
a trieda zvolá Yes!

•	 Aktivitu opakujte aj s ďalšími žiakmi.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 15
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 108
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Gramatika
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať ďalšie predmety a hračky
Použiť názvy hračiek v pesničke 

Jazykové prostriedky
Základné: kite, bike, train
Ďalšie: big, love (v)
Opakovanie:  názvy hračiek

Zoznam pomôcok
CD $ 23–24; Obrázkové kartičky hračiek 35–37

Aktivity na rozcvičenie
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 14. Prehrajte nahrávku 

a hovorte spoločne riekanku a zopakujte si všetky názvy 
hračiek, ktoré sa žiaci doteraz naučili.

Úvod
•	 Prezentujte tri nové slová pomocou obrázkových kartičiek 

35–37. Po jednom ich zdvihnite, vyslovte slová a žiaci  
po vás opakujú.

•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Nahlas hovorte 
pomenovania predmetov na kartičkách. Žiaci ukážu  
na príslušné kartičky a opakujú slová.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 23
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú 

časť nahrávky a žiaci ukazujú na obrázky podľa ich 
pomenovania v nahrávke. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku, ale tentokrát celú a žiaci 

počúvajú, ukazujú a opakujú. 
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Zdvihnite po jednom kartičky 35–37 a pýtajte sa 

jednotlivcov What’s this?

Prepis nahrávky
Listen and point.
kite, bike, train
bike, train, kite
Listen and repeat.
kite, bike, train 

Rozšírenie
•	 Mimikou, gestikuláciou alebo krátkou dramatizáciou 

naznačte jazdu na bicykli. Žiaci zvolajú bike.
•	 Vyzvite žiaka, aby sa postavil, vybral si ľubovoľné slovo, 

ktoré sa už učili (môžete im napovedať aj kartičkou) 
a pokúsil sa ho  napodobniť. Ostatní hádajú, o aký 
predmet ide.

•	 Zopakujte aj s ďalšími žiakmi.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spieva. $ 24
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice a pokúsili sa 

uhádnuť, o čom bude pesnička (toys). Postupne ukazujte 
na hračky v učebnici a opýtajte sa detí What’s this? 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov.  
Prehrajte nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej 
učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Hromadne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
kite –  ruky vzpažiť, uchopiť šarkana na povrázku

bike – pohybom  rúk napodobniť pohyb pedálov na bicykli

train –naznačiť pohyb vlaku po trati pomocou ramena ruky

Rozšírenie
•	 Každému žiakovi prideľte jedno slovo z piesne, takže  

v triede bude niekoľko šarkanov, vlakov a bicyklov.
•	 Prehrajte pieseň. Vždy, keď žiaci budú počuť svoje slovo, 

vyskočia. 
•	 Slová deťom striedajte. Povedzte Now bikes are trains, 

trains are kites, and kites are bikes. Opäť prehrajte 
nahrávku a celý postup opakujte.

Kultúrna poznámka
Každoročne obyvatelia Veľkej Británie minú 

asi £2 miliardy na hračky. V posledných rokoch sú 
obľúbené akčné hračky a  tamagoči (ručne ovládaná 
digitálna hračka “domáci maznáčik”). Popularita 
počítačových hier spôsobila, že deti strávia menej času 
vonku v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, ale zábavné 
parky a ihriská sa aj dnes tešia veľkej obľube. Hoci majú 
deti možnosť vybrať si hračky, ktoré sú vysoko technické 
a automatizované, populárne sú aj tradičné hračky. 
Jeden typ autíčka sa v rokoch 2005, 2006  a 2007 stal 
najpredávanejšou hračkou. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 16
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 109
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 4
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Rozoznávať malé a veľké písmená e, f, g, h  a spájať ich s 
korešpondujúcimi hláskami.
Vyslovovať hlásky /e/, /f/, /g/, a /h/ samostatne a na 
začiatku slov.
Naučiť sa pomenovania písmen e, f, g, h

Jazykové prostriedky
Základné: egg, fig, goat, hat

Zoznam pomôcok
CD $ 25–27; Fonetické kartičky 5–8 (Ee, Ff, Gg, Hh)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, ktoré písmená abecedy sa už naučili  

(a, b, c, d). Vyzvite ich, aby  sa pokúsili vymenovať slová, 
ktoré sa  začínajú na tieto písmená.

•	 Prehrajte CD nahrávku a hovorte riekanku, ktorá je  
v učebnici na strane 11. Precvičte si tieto hlásky. 

Úvod
•	 Napíšte písmená Ee, Ff, Gg, Hh na tabuľu, po jednom 

ukážte na každé a vyslovte znenie malého aj veľkého 
písmena. Žiaci opakujú po vás.

•	 Zopakujte znenie veľkých písmen a žiaci písmeno píšu 
prstom do vzduchu. Rovnako postupujte aj s malými 
písmenami. 

•	 Žiaci pomenujú obrázky na fonetických kartičkách. 
Pomenujte písmená, vyslovte ich a potom slová, ktoré 
žiaci opakujú.

•	 Na tabuľu vedľa písmen napíšte korešpondujúce slová 
apple, bird, cat, dog . Zakrúžkujte prvé písmeno v každom 
slove. Ukazujte na slová a vyslovte prvé písmeno (nie celé 
slovo) a žiaci po vás opakujú.

•	 Zdvihnite fonetické kartičky 1–4, vždy jednotlivo. Hovorte 
slová a žiaci opakujú. Opakujte v inom poradí slov.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 25
•	 Žiaci sa pozerajú na písmená v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci počúvajú  

a ukazujú na písmená. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci opakujú písmená, ich 

znenie a slová v refréne. Prehrajte viackrát, podľa potreby.
•	 Nakoniec prehrajte žiakom celú nahrávku. Žiaci počúvajú, 

ukazujú a opakujú slová.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
Letter E /e/ egg, Letter F /f/ fig, Letter G /g/ goat, Letter H /h/ hat
Listen and repeat.  
Letter E /e/ egg, Letter F /f/ fig, Letter G /g/ goat, Letter H /h/ hat 

2  Listen and chant. / Spievajte a hovorte   
 riekanku. $ 26
•	 Prehrajte žiakom nahrávku.  
•	 Rozmiestnite kartičky v miestnosti. Opäť prehrajte 

nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď zaznie príslušné 
slovo. 

•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku žiaci 
zborovo opakujú. Opakujte tento postup počas celej 
riekanky.

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do štyroch skupín: eggs/ vajíčka, figs/ 

figy, goats/ kozy, hats/ klobúky. Spoločne hovorte slová. 
Každá skupina iba svoj prislúchajúci text.

3  Listen to the sounds and join the letters. /       
 Počúvajte hlásky a spojte písmenká. $ 27
•	 Pre aktivitu vyberte tri obrázky (goat, fig, hat). Opýtajte 

sa What has the goat got? Povedzte žiakom, že ak budú 
počúvať, dozvedia sa odpoveď. 

•	 Opýtajte sa ich, či sa pamätajú na bludisko  
z prechádzajúcej lekcie.

•	 Úlohou žiakov je pospájať hlásky a slová v bludisku a zistiť, 
čo má koza – figu alebo klobúk.

•	 Prehrajte nahrávku a počas počúvania žiaci pospájajú 
písmená.  

•	 Opäť nahrávku prehrajte a žiaci kontrolujú svoje 
odpovede. Zopakujte.

•	 Opýtajte sa What has the goat got? (a fig). Počas 
kontrolovania odpovedí sa žiaci pozerajú na bludisko a 
nahlas za sebou hovoria písmená, ktoré počuli a učiteľ ich 
zároveň píše na tabuľu.

Prepis nahrávky
/f/ fig /e/ egg /h/ hat /g/ goat /g/ goat /h/ hat /f/ fig

ODPOVEDE
The goat has got a fig.

4  Read and circle the sounds e, f, g, h at the start  
 of the words. / Prečítajte a dajte do krúžku hlásky   
 e,f,g,h na začiatku slov.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Opýtajte sa  

What has the egg got? (a hat). What has the goat got? (a fig).
•	 Prečítajte žiakom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Ukážte na zakrúžkované e na začiatku slova egg. Dajte do 

krúžku písmeno e, ktoré je na tabuli v slove  egg. 
•	 Žiaci nájdu a dajú do krúžku ostatné začiatočné písmenká. 

e, f, g, h, ktoré sú v riekanke. Kým tak urobia, napíšte celú 
riekanku na tabuľu.

•	 Skontrolujte odpovede tak, že žiaci prídu k tabuli a dajú do 
krúžku písmená na tabuli.

ODPOVEDE
There’s an e gg with a yellow hat.
Look, the g oat’s got a f  ig. 
The g oat likes f  igs.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 17
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Čítanie

zručnosti

Ciele vyučovacej hodiny 
Čítanie: čítať a porozumieť básničke
Písanie: doplniť vety o piatich obľúbených veciach

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: favourite, furry, fat, lovely, colour (podstatné meno), 
animal

Zoznam pomôcok
CD $ 28; Obrázkové kartičky hračiek 30–37; čistý hárok 
papiera pre každého žiaka; farebné ceruzky pre každú 
šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Listen, point and say  a zopakujte si názvy 

hračiek z tejto časti (viď strana 19).
•	 Porozprávajte sa s deťmi o tom, čo majú rady a 

demonštrujte príklady pomocou obrázkových kartičiek. 
Klaďte otázky What’s your favourite toy / colour / animal?

Úvod
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice a pokúsili  

sa predpovedať, o čom sa v texte hovorí. Pokúste sa ich 
nasmerovať na odpoveď, že chlapček napísal básničku  
o svojej obľúbenej hračke, farbe a zvieratku.

•	 Ukážte na básničku a ujasnite si, že básničku napísal Tom. 
Opýtajte sa How old is Tom? (seven).

1  Point to an animal and a toy. Say the words. /  
  Ukážte na zvieratko a hračku. Hovorte slová.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky v učebnici a našli 

nejaké zvieratko alebo hračku. 
•	 Hromadne skontrolujte odpovede. Opýtajte sa  What’s the 

animal? (a cat) What’s the toy? (a ball).

ODPOVEDE
The animal is a cat.
The toy is a ball.

2  Read and listen to the poem. / Čítajte a počúvajte  
  básničku. $ 28
•	 Povedzte žiakom, že budú čítať a počúvať básničku. 

Pripomeňte im, aby počúvali a čítali veľmi pozorne, ale 
nevadí, ak niektorým slovám nebudú rozumieť. 

•	 Prehrajte nahrávku, povedzte žiakom, aby sledovali text 
prstom v učebnici.

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a odpovedzte žiakom na 
všetky ich prípadné otázky.

•	 Opýtajte sa  What’s Tom’s favourite toy? Is it a train? (No). 
Opýtajte sa  Is it a ball? (Yes).

•	 Opýtajte sa, ktorá je Tomova obľúbená farba (blue) a ktoré 
je jeho obľúbené zvieratko (a cat).

•	 Opäť prehrajte nahrávku, ale prerušovane. Na konci 
každého riadku žiaci nahlas zopakujú text. Zamerajte sa na 
rytmus, intonáciu a nacvičujte, kde to bude potrebné.

Rozšírenie
•	 Žiaci si zatvoria učebnice. Nahlas prečítajte básničku  

a urobte pauzu pred slovami označujúcimi hračku, farbu  
a zvieratko. Žiaci vykríknu slová, ktoré budú nasledovať.

3 Read again and write. / Čítajte znovu a píšte.
•	 Napíšte nasledovné vety aj s medzerami na tabuľu. 

My favourite toy is a ________ . 
My favourite colour is ________ . 
My favourite animal is a ________ .

•	 Na koniec prvej vety do prázdneho priestoru nakreslite 
hračku, na koniec druhej vety nakreslite kriedou farebný 
štvorček a na koniec tretej vety nakreslite  malé zvieratko, 
ktoré žiaci poznajú. Hodia sa aj obrázkové kartičky.

•	 Žiaci vety dokončia. Keď žiaci vety hovoria, dopíšte slová 
na tabuľu. Nahlas prečítajte vetu a žiaci ju zopakujú.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na vety v učebnici. Povedzte, 
že chlapec na obrázku je Tom a vety hovoria, čo má rád.

•	 Usmernite pozornosť žiakov na príklad v učebnici. Jeden 
žiak prečíta nahlas príklad. 

•	 Žiaci si text znovu prečítajú a doplnia ďalšie vety.
•	 Vyzvite žiakov, aby si odpovede skontrolovali so susedom. 

Nakoniec jednotlivci prečítajú vety nahlas.

ODPOVEDE
My favourite toy is a ball.
My favourite colour is blue.
My favourite animal is a cat.

Rozšírenie
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na vety v cvičení 3 a 

porozmýšľali, ako by ich dokončili.
•	 Každému žiakovi dajte čistý papier. Žiak si vyberie jednu 

vetu z cvičenia 3 a pozorne vetu prepíše na svoj papier  
a vetu dokončí slovom podľa svojho výberu.

•	 Každá skupina dostane sadu farebných farbičiek. 

Deti si svoje práce môžu vymaľovať. Počas aktivity si medzi 
sebou požičiavajú farbičky. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 18
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 Digitálna trieda • Lekcia 2 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: priradiť postavy k ich obľúbeným veciam
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o 
obľúbených veciach
Písanie: určovať slová vo vete; napísať o obľúbených 
hračkách (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba z predchádzajúcich hodín

Zoznam pomôcok
CD $ 29; Obrázkové kartičky hračiek 30–37; Obrázkové 
kartičky farieb 15–21

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Whispers so slovami, ktoré pomenúvajú hračky 

(viď strana19).

Úvod
•	 Opýtajte sa žiakov, či si spomínajú na to, o čom bola 

básnička z prechádzajúcej lekcie. Opýtajte sa What’s Tom’s 
favourite toy / colour / animal? Dovoľte žiakom pozrieť  
sa späť na stranu 18.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice na stranu 19 a  
pokúsili sa  povedať, čo budú robiť.

•	 Ukazujte na jednotlivé obrázky a žiaci ich nahlas 
pomenúvajú.

1 Listen and match. / Počúvajte a priraďujte. $ 29
•	 Povedzte žiakom, že si vypočujú štyri deti, ktoré rozprávajú 

o svojich obľúbených hračkách a farbách.
•	 Prehrajte nahrávku, ale prerušte po prvej úlohe. 

Upozornite na príklad. Skontrolujte porozumenie 
otázkami.   

•	 Opäť prehrajte nahrávku, žiaci počúvajú a ukážu na 
správny obrázok. 

•	 Povedzte žiakom, aby počúvali a čiarami priradili k deťom 
ich obľúbené hračky a farby, podobne ako je to vo vzore.

•	 Pripomeňte žiakom, že nevadí, ak neporozumejú všetkým 
slovám. Vyzvite ich, aby počúvali slová, ktoré už poznajú.

•	 Prehrajte opäť a deti spájajú čiarami jednotlivé obrázky.
•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku, aby si deti skontrolovali svoje 

odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede.

Prepis nahrávky
1  What’s your favourite toy? / It’s my teddy. 

What’s your favourite colour? / It’s red.
2  What’s your favourite toy? / It’s my car. 

And what’s your favourite colour? / It’s orange.
3  What’s your favourite toy? / My puzzle. 

What’s your favourite colour? / My favourite colour is blue.
4  What’s your favourite toy? / It’s my kite. 

What’s your favourite colour? / It’s purple.

ODPOVEDE
1 teddy – red  2 car – orange  3 puzzle – blue   
4 kite – purple 

2  Ask and answer about you. / Pýtajte sa  
 a  odpovedajte o sebe.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na otázky v učebnici. Prečítajte 

nahlas prvú otázku a žiaci ju zopakujú. Začnite čítať 
odpoveď, ale zastavte sa predtým, ako vyslovíte názov 
hračky  a zdvihnite kartičku. Nechajte žiakov dokončiť 
odpoveď podľa obrázka, ktorý vidia. 

•	 Prečítajte druhú otázku. Opäť sa pri odpovedi zastavte 
a zdvihnite farebnú kartičku a nechajte žiakov dokončiť 
vetu.

•	 Opakujte aj s inými kartičkami. Žiaci pracujú vo dvojiciach. 
Striedavo sa pýtajú a odpovedajú na otázky. Odpovedajú 
podľa seba.

•	 Vyzvite jedného žiaka, aby vstal. Opýtajte sa What’s your 
favourite toy? Žiak odpovie a následne sa opýta rovnakú 
otázku iného žiaka. 

•	 Pokračujte v aktivite a vystriedajte viac žiakov.

Rozšírenie
•	 Žiaci pracujú v skupinách (4 až 6 žiakov). Do zošitov 

si naznačia 3 stĺpce. Do prvého stĺpca napíšu meno 
každého zo skupiny. Hore do druhého stĺpca napíšu 
slovo toy a hore do posledného stĺpca colour.

•	 Deti sa navzájom pýtajú  a odpovedajú si na otázky 
o svojich obľúbených hračkách a farbách. DopÍňajú 
informácie v tabuľke.

3 Circle the words. / Zakrúžkujte slová. 
•	 Prepíšte vety z cvičenia 3 na tabuľu ale bez medzier medzi 

slovami.
•	 Na prvú vetu sa pozrite spoločne. Zakrúžkujte slová súčasne 

ako ich žiaci povedia. Opakujte postup aj vo vete 2.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice. Poskytnite 

žiakom čas, aby slová v každej vete vyslovili a označili.
•	 Spoločne skontrolujte. Vyvolajte jednotlivcov, aby prišli  

k tabuli a zakrúžkovali slová v zostávajúcich vetách. 

ODPOVEDE
1 This  is  my  teddy. 4 It’s  my  yellow  ball.
2 This  is  your  car. 5 It’s  my  bag.
3 It’s  your  red  bike. 6 Close  the  door.

Rozšírenie
•	 Žiaci sa vrátia k textu v učebnici na strane 18   

a spočítajú slová v jednotlivých veršoch básničky.

  Poznámka:   Teraz môžete robiť cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 19 a precvičovať písanie o obľúbených 
hračkách.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 19
Hárok rozvoja osobnosti, SMF strana 5
Lekcia 2 - test, Testovacia kniha strana  8
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 9 (  Nová slovná zásoba a slovné spojenia), Stopa 10
 (Pieseň), Stopa 11 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 3 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

Words

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať  rôzne časti tela
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: arms, nose, face, legs, ears
Ďalšie: Let’s, put on, point to, now, that’s right

Zoznam pomôcok
CD $ 30–32; Plagát k príbehu 3; Obrázkové kartičky  
tela 38–42

Aktivity na rozcvičenie
•	 Povedzte deťom, že sa naučia pomenovať časti ľudského 

tela a že si na začiatku hodiny svoje telá “zahrejú”.
•	 Hovorte inštrukcie stand up, sit down, turn around a žiaci 

reagujú. Hovorte pokyny na zmenu smeru a žiaci 
z miesta reagujú a otáčajú sa v danom smere.

Úvod
•	 Ukazujte na svoje ramená, uši, nos, tvár a nohy a vyvoďte 

slovnú zásobu.Ukazujte na časti tela a pýtajte sa  What’s 
this? Názorne ukážte každé slovo. Zopakujte  
s obrázkovými kartičkami 38–42.

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby ukázali na svoj nos a povedali 
slovíčko. Zopakujte s ďalšími slovíčkami a inými žiakmi.

•	 Povedzte slovo ears a názorne ukážte vetu Point to your 
ears. (Uistite sa, že žiaci ukazujú na obe uši). Zopakujte  
aj s ostatnými novými slovíčkami.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 30
•	 Žiaci si otvoria učebnice a pozrú si obrázky častí tela.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné 

obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú  slová. 
•	 Umiestnite kartičky 38–42 na rôzne miesta v triede. 

Hovorte slová a žiaci opakujú a ukazujú na príslušnú 
kartičku.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
arms, nose, face, legs, ears 
ears, nose, legs, arms, face
Listen and repeat.  
arms, nose, face, legs, ears

Rozšírenie
•	 Na samostatné papiere napíšte slová arms, nose, face, 

legs, arms a upevnite ich na tabuľu.
•	 Obrázkové kartičky 38–42 rozdajte piatim deťom. 

Vyzvite ich, aby prišli dopredu a dali kartičku vedľa 
príslušného slova na tabuli.

•	 Keď sú všetky kartičky správne umiestnené, kartičky 
zoberte dolu a rozdajte ich ďalším piatim žiakom. Opäť 
prídu k tabuli a umiestnia karičky na správne miesto. 
Opakujte s ďalšími žiakmi.

2 Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 31
•	 Žiaci si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte znovu a žiaci ukazujú na časť tela, ktorej názov 

počujú. Opäť prehrajte nahrávku, žiaci opakujú slovíčka.
Môžete zopakovať viackrát. 

Prepis nahrávky
arms, arms, arms 
nose, nose, nose 
face, face, face 
legs, legs, legs 
ears, ears, ears

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 32
•	 Vezmite si plagát 3. Opýtajte sa niekoľko otázok k príbehu 

ako Who can you see?
•	 Upriamte pozornosť na prvý obrázok. Ukážte na rôzne 

časti tela (Rosine ruky/ nohy/ nos/ Billiho tvár/ nohy/ ruky 
a získajte z triedy slová na ich pomenovanie. 

•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 
happening? Pokúste sa získať niekoľko nápadov.

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. V poradí, v akom text počujete, ukazujte na textové 
bubliny. 

•	 Prehrajte znovu a žiaci ukazujú na obrázky. 
•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako Does 

Rosy put sun cream on her arms? Does Rosy put sun cream 
on her nose? Where does Billy put sun cream?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte nahrávku znovu  
a počas počúvania žiaci sledujú text príbehu. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré  
sa vyskytli v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte si inú verziu zahrievacieho cvičenia z tejto 

hodiny. Inštrukcie zadávajte ako Point to your…a 
menujte rôzne časti tela, ktoré sa žiaci naučili.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 20

 3 This is my nose!
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 Digitálna hodina • Lekcia 3 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Hovoriť vety so slovami this a these
Dopĺňať vety so slovami this a these
Spoznať podstatné mená v ich jednotnom a množnom 
čísle
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: This is my nose. These are my arms.

Materials 
CD $ 32; Plagát k príbehu 3; Obrázkové kartičky  
tela 38–42

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Simon says… (viď strana 20) a zopakujte si 

slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny a frázy stand up, 
sit down, turn around. Pridajte Point to your… a slovíčka na 
označenie častí tela, ktoré sa už deti naučili.

Úvod
•	 Zdvihnite plagát k príbehu 3. Opýtajte sa, čo sa stalo v 

príbehu. Pomôžte žiakom otázkami ako What does Rosy 
put on her arms? (sun cream).

•	 Žiaci skontrolujú svoje odpovede tak, že si pozrú plagát. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. / 
  Počúvajte príbeh znovu a opakujte. $ 32
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 20.
•	 Prehrajte nahrávku, ale prerušte po každom riadku.  

Žiaci opakujú text riadku.
•	 Zadeľte žiakov do dvojíc tak, ako sedia. Jeden je Rosy  

a druhý Billy. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky. Dohodnite sa  

na scénkach k  príbehu (viď návrhy nižšie). 
•	 Dvojice hrajú jednotlivé scénky a zároveň počúvajú 

nahrávku. Monitorujte a kontrolujte správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj príbeh zahrali pred celou 

triedou.

Scénky príbehu
Obrázok 1: Rosy si dáva opaľovací krém na ruky. Billy dvíha 
ruky.

Obrázok 2: Rosy si dáva opaľovací krém na nos. Billy ukazuje 
na svoj nos.

Obrázok 3: Rosy podáva Billimu krém tak, že sa naňho ani 
nepozrie.

Obrázok 4: Billy sa celý natrie krémom. Rosy je zdesená. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a jednotlivo hovoria, čo na 

každom vidia.
•	 Prepíšte vety z učebnice na tabuľu. Nahlas ich čítajte 

a zároveň ukazujte na svoje ruky a nos. Trieda zborovo 
opakuje.

•	 Zotrite názvy častí tela vo vetách. Umiestnite kartičky na 
voľné miesta tak, aby ste mali rovnakú šablónu na otázky 
a odpovede ako napríklad This is my face. These are my legs. 
Žiaci zborovo opakujú vety. Napíšte This is vedľa 
podstatných mien v jednotnom čísle a These are v 
množnom čísle.

•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby nahradili kartičku a 
vytvorili novú vetu.

•	 Na jednu stranu tabule napíšte slová v jednotnom čísle  
a na druhú v množnom (napríklad pen, pens). Vyzvite žiakov, 
aby našli rozdiel 

•	 medzi slovami na obidvoch stranách. 

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte This is a These are oddelene na kraj tabule.  

Zdvihnite postupne kartičky 38–42 a žiaci ukazujú  
na správnu frázu na tabuli.

•	 Umiestnite kartičku s nohami na tabuľu. Napíšte vetu  
s medzerou   ______________ my legs. Žiaci doplnia  
vetu These are my legs. Doplňte všetky vety na tabuli. 

•	 Žiaci sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Jeden žiak nahlas 
prečíta príklad.

•	 Žiaci samostatne doplnia ostatné vety.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 These are my legs.
2 These are my arms.
3 (a) This is my face.
 (b) This is my nose. 

(c) These are my ears.

Rozšírenie
•	 Povedzte s triedou riekanku z cvičenia 3. Keď  

deti hovoria This is, tlesknú rukami jedenkrát. Keď 
hovoria These are, tlesknú dvakrát.

4 Circle. / Zakrúžkujte.
•	 Na tabuľu napíšte slová book a books. Zdvihnite dve knihy, 

aby ich videla celá trieda. Žiaci budú ukazovať na správne 
slovo. Opakujte, aby žiaci porozumeli, že -s sa používa na 
vyjadrenie množného čísla vecí.

•	 Celý postup zopakujte aj s inými predmetmi ako taška, 
pravítko a dve gumy. 
K tabuli vyvolajte jednotlivcov, aby zakrúžkovali -s  
označujúce množné číslo v každom slove na tabuli.

•	 Žiaci sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Krúžkujú správne 
slová. 

•	 Spoločne skontrolujte cvičenie. 

ODPOVEDE
1 legs  2 arms  3 leg  4 arm

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 21
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 108 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 3 • Gramatika
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 Digitálna trieda • Lekcia 3 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Pomenovať ďalšie časti tela
Použiť názvy častí tela v pesničke 

Jazykové prostriedky
Základné: fingers, hands, eyes
Ďalšie: all
Opakovanie: pomenovanie častí tela

Zoznam pomôcok
CD $ 33–34; Obrázkové kartičky tela 43–45

Aktivity na rozcvičenie
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 20. Prehrajte nahrávku  

a zopakujte si slová na označenie častí tela.

Úvod
•	 Prezentujte tri nové slovíčka s kartičkami 43–45, ale 

môžete ich prezentovať aj na sebe. Zdvihnite ich 
postupne a žiaci opakujú slová.

•	 Zavolajte troch žiakov k tabuli a každému dajte jednu 
kartičku, ktorú zdvihnú. Po jednom hovoria nahlas slová 
častí tela. Trieda ukazuje na príslušnú kartičku.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 33
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na obrázky.
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a opakujú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Zdvihnite po jednej kartičky 43–45 a povedzte These 

are…. Žiaci vety dokončia.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
fingers, hands, eyes 
hands, fingers, eyes 
Listen and repeat.  
fingers, hands, eyes 

Rozšírenie
•	 Kartičky 38 - 45 umiestnite na tabuli vľavo a pod seba 

tak, aby vedľa každej zostalo miesto na napísanie vety.
•	 Ukážte na prvé slovíčko a žiaci ho povedia napríklad  

ears. Opýtajte sa This is alebo These are? a žiaci nahlas 
vykríknu odpoveď. Získajte z triedy celú vetu These are 
(my) ears a napíšte ju na tabuľu.

•	 Zopakujte so všetkými slovíčkami na tabuli. Striedavo 
ukazujte na vety a žiaci čítajú. Zotrite z tabule všetko 
okrem nových slovíčok a žiaci opäť hovoria vety.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 34
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Ukazujte na jednotlivé 

obrázky a pýtajte sa, čo asi deti robia. 
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci ukážu na obrázok, keď zaznie 

jedno z troch nových slov. Opäť prehrajte nahrávku a žiaci 
sledujú slová v učebnici.

•	 Spoločne zarecitujte text piesne bez hudby. Povedzte 
nahlas každý riadok a žiaci opakujú.

•	 Prehrajte nahrávku znovu a žiaci spievajú. 

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a dohodli sa na 

scénkach k pesničke.
•	 Precvičujte scénky.
•	 Nakoniec prehrajte nahrávku a žiaci spievajú a hrajú 

scénky.

Scénky z pesničky
ten fingers – natiahnu prsty a rozpažia

two eyes – ukážu na oči

one nose – ukážu na nos

Kultúrna poznámka -  Reč tela
Gestá
V Británii ľudia zvyčajne zamávajú, aby na seba  upozornili, 
ak sú od druhej osoby ďaleko. Kývnu 

hlavou na znamenie “áno” a kývnu hlavou zo stany na 
stranu, aby naznačili “nie”. Pokrčenie ramenami

 znamená “nerozumiem”.

Nie je urážkou, ak vaše nohy smerujú k niekomu, ale 
urážkou je, ak na niekoho ukazujete ukazovákom.

Pozdravy
Ako sa ľudia v Británii pozdravia, záleží na ich veku, pohlaví 
alebo to závisí od situácie.

Ľudia si zvyčajne podajú ruku, keď sa vidia prvýkrát alebo 
ak sa jedná o formálne stretnutie. Ak sa stretnú ľudia, 
ktorí sa už poznajú, muži si podajú ruky alebo  pobozkajú 
ženy jedenkrát na líce. Keď sa stretnú ženy, tiež sa zvyknú 
pobozkať na líce, alebo sa navzájom objímu rukami. Často 
ľudia objímu pri stretnutí menšie deti. Muži sa pri stretnutí 
zvyčajne neobjímajú.

Šperky
U dospelých prsteň na ľavom prostredníku znamená,  
že osoba je už zadaná. Pre mužov aj ženy je typické, že 
nosia sobášny prsteň, ale zásnubný prsteň väčšinou nosia 
iba ženy.

Pravidlá na nosenie šperkov sú na školách rôzne. Žiaci 
môžu napríklad nosiť jedny náušnice, jednoduchú retiazku 
a jeden prsteň počas celého roka.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 22
Obrázkový slovník, Učebnica strana 109
Špeciálny pracovný hárok , KM strana 6 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 3 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Rozoznávať malé a veľké písmená i, j, k, l a spájať ich  
s korešpondujúcimi hláskami
Vyslovovať hlásky /ɪ/, /ʤ/, /k/, a /l/ samostatne a na 
začiatku slov.
Naučiť sa pomenovania písmen i, j, k, l

Jazykové prostriedky
Základné: ink, jam, kite, lion
Ďalšie: Oops!, mess

Zoznam pomôcok
CD $ 35–37; Fonetické kartičky 5–8 (na zopakovanie) a 
 9–12 (Ii, Jj, Kk, Ll)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite  opakovaním písmen abecedy od a žiaci 

pokračujú s ďalšími písmenami (až po h). Vyzvite žiakov, 
aby hovorili slová, ktoré sa začínajú na písmená od e po h 
(egg, fig, goat, hat). Môžete im napovedať kartičkami 5–8.

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku na strane 17  
s najnovšími hláskami.

Úvod
•	 Napíšte Ii, Jj, Kk, Ll na tabuľu, po jednom ukážte na každé 

písmeno, pomenujte ho a vyslovte znenie malého  
a veľkého písmena. Žiaci opakujú po vás.

•	 Zopakujte hlásky a žiaci píšu písmenká prstom do 
vzduchu.

•	 Pod písmená napíšte korešpondujúce slová ink, jam, kite, 
lion. V každom slove zakrúžkujte prvé písmeno. Ukazujte 
na slová a vyslovte prvé písmeno (nie celé slovo). Žiaci 
opakujú.

•	 Zdvihnite fonetické kartičky 1–4, vždy jednotlivo. Hovorte 
slová a žiaci opakujú. Opakujte v inom poradí slov.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 35
•	 Žiaci sa pozerajú na písmená v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci počúvajú  

a ukazujú na písmená. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci opakujú písmená, ich 

znenie a slová v refréne.
•	 Nakoniec prehrajte celú nahrávku a žiaci ukazujú na slová 

a opakujú ich.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
Letter I /ɪ/ ink, Letter J /ʤ/ jam, Letter K /k/ kite, Letter L /l/ lion
Listen and repeat.  
Letter I /ɪ/ ink, Letter J /ʤ/ jam, Letter K /k/ kite, Letter L /l/ lion 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite tabuľku s tromi políčkami 

vodorovne a štyrmi zvisle. Každé políčko musí mať 
veľkosť fonetickej kartičky. Do prvého riadku napíšte a, 
b, c, d, do druhého  e, f, g, h, a do tretieho vpíšte  i, j, k, l. 

•	 Vyzvite žiakov, aby si vybrali ktorékoľvek písmeno. Žiaci 
povedia slovo, ktoré začína týmto písmenom. Ak splnili 
dobre úlohu, pripevnite kartičku na políčko v tabuľke. 
Opakujte, kým nezaplníte celú tabuľku.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 36
•	 Prehrajte žiakom nahrávku.  
•	 Rozmiestnite kartičky 9 - 12 v miestnosti. Opäť prehrajte 

nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď zaznie príslušné 
slovo. 

•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku žiaci 
zborovo opakujú. Opakujte postup počas celej riekanky. 
Žiaci môžu text sledovať v učebnici. 

3  Listen to the sounds and join the letters. / 
 Počúvajte hlásky a spojte písmenká. $ 37
•	 Naveďte žiakov na slová (lion, jam, and ink). Opýtajte sa 

What has the lion got? Pvedzte žiakom, že sa to dozvedia   
z počúvania. 

•	 Pripomeňte im, že idú čiarou spájať písmená. 
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a spájajú písmená. 
•	 Prehrajte ešte raz. Žiaci si skontrolujú odpovede. 

Zopakujte.
•	 Opýtajte sa What has the lion got? (jam). Opýtajte sa  

žiakov, aké hlásky počuli a po jednom ich píšte na tabuľu, 
aby si žiaci mohli skontrolovať svoje bludisko.

Prepis nahrávky
/l/ lion /ɪ/ ink /ʤ/ jam /l/ lion /k/ kite /ʤ/ jam /ʤ/ jam

ODPOVEDE
The lion has got the jam.

4  Read and circle the sounds i, j, k, l at the start of  
 the words. / Prečítajte a zakrúžkujte hlásky i, j, k,l  
 na začiatku slov.
•	 Opýtajte sa žiakov, čo vidia na obrázku v učebnici. 
•	 Prečítajte žiakom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Ukážte na zakrúžkované l na začiatku slova lion. Dajte do 

krúžku l v slove lion, ktoré je na tabuli. Vyzvite ich, aby našli 
a dali do krúžku aj ostatné začiatočné písmená i, j, k, or l , 
ktoré sú na začiatku slov v učebnici.

•	 Žiaci dajú do krúžku začiatočné písmená v riekanke. 
Napíšte celú riekanku na tabuľu. Pre kontrolu žiaci 
zakrúžkujú písmená na tabuli. 

ODPOVEDE
The  l ion’s got some j am.
The  l ion’s got some i nk.
Look! Here  i s a k ite.
Oops! The  l ion  i s a mess.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  23
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 3 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 3 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a rozumieť inštrukcie; čítať text a umiestniť 
obrázky na správne miesto

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: make, body, cut (sloveso), fold (sloveso), paper, paw, 
stick (sloveso), colour (sloveso), then, tail

Zoznam pomôcok
CD $ 38; jeden čistý hárok papiera na žiaka; farbičky pre 
skupinu (možnosť); SMF strana 36 (Vystrihni a urob 1) 
strany a pomôcky  (viď Učiteľská kniha strana 124)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Rozcvičte sa pesničkou Ten fingers on my hands na strane 22.

Úvod
•	 Na tabuľu nakreslite tvár. Ukážte na tvár a opýtajte sa 

What’s this? Ukážte na uši, oči, nos a opýtajte sa   
What’s this? / What are these?

•	 Nakreslite paličkovú postavičku. Ukážte na celé telo a 
opýtajte sa  What’s this? Naveďte žiakov na odpoveď body, 
alebo ich toto slovo naučte. Ukážte na ramená, nohy, ruky 
a prsty. Opýtajte sa What’s this? / What are these?

•	 Vedľa paličkovej postavičky nakreslite leva s veľkými 
labami a dlhým chvostom. Naučte alebo naveďte žiakov 
na slová paws a tail . Vyslovte ich a žiaci ich zopakujú. 
Napíšte slová na tabuľu.

1  Point to parts of the body. Say the words. /  
  Ukazujte na časti tela. Hovorte slová.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky v učebnici  

a pokúsili sa predpovedať o čom je text (it is instructions for 
how to make a paper lion).

•	 Ukazujte na jednotlivé časti na tele leva a žiaci zborovo 
hovoria slová.

•	 Môžete cvičenie robiť aj vo dvojiciach. Jeden z dvojice 
ukazuje na časti tela a druhý ich pomenuje. Striedajú sa.

ODPOVEDE
face, body, legs, paws, tail, eyes, nose, ears

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 38
•	 Prehrajte nahrávku. Žiaci počúvajú a sledujú text  

v učebnici.
•	 Prehrajte ešte raz. Odpovedzte žiakom na všetky ich 

prípadné otázky.
•	 Opýtajte sa jednoduché otázky k textu ako What’s this? 

Where’s the tail? What colour is it? Is it a bird?
•	 Žiaci sa pozerajú na text a zborovo prečítajú  inštrukcie  

v rámčekoch.
•	 Vyzvite žiakov jednotlivo, aby prečítali niektoré inštrukcie.

3 Read again. Number the pictures in the  
  correct order. / Čítajte znovu. Očíslujte  
  obrázky v správnom poradí.
•	 Žiaci sa znovu pozerajú na obrázky. Pripravte sa na úlohu 

tak, že prehráte nahrávku a žiaci ukazujú na obrázky v 
cvičení 3 zároveň ako odznieva ich opis. 

•	 Jeden žiak nahlas prečíta text k obrázku 1. Ostatní k textu 
priradia obrázok (the second picture). 
Usmernite pozornosť žiakov na príklad 1 v rámčeku.

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si dobre pozreli 
ostatné obrázky a určili ich správne poradie. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede a napíšte ich na tabuľu.

ODPOVEDE
(v poradí na strane) 3, 1, 4, 2

Rozšírenie
•	 Pozrite si návod na prevedenie v SMF Vystrihni a urob 1 

v Učiteľskej knihe strana 124.
•	 Triedu zorganizujte do skupín v počte od 4 do 6. 

Každému žiakovi dajte kópiu leva z SMF a skupine 
niekoľko farbičiek, nožnice a lepidlo.

•	 Povedzte žiakom, aby sa riadili inštrukciami v  cvičení 2 
a vytvorili si svojho leva.

Rozšírenie
•	 Povedzte žiakom, že sa zahráte hru na kreslenie , aby 

ste si zopakovali slovnú zásobu z tejto lekcie a slovné 
spojenia z textu.

•	 Dajte žiakom čistý papier. Nezabudnite, že jeden papier 
potrebujete pre seba. 

•	 Povedzte inštrukciu Fold your paper. Fold your paper 
again. Zároveň názorne ukazujte prehnutie papiera po 
šírke na tri rovnaké časti.  

•	 Papier vyrovnajte. Ukážte na jeho hornú časť. Povedzte 
Draw a face. Potom, ako nakreslili tvár, žiakov vyzvite, 
aby prehli papier smerom dozadu (tak, že nevidia tvár) 
a podajú ho ďalej žiakovi napravo.

•	 Celé opakujte. Žiaci nakreslia telo a ruky do strednej 
časti a nohy do tretej časti.

•	 Keď úlohu dokončili, papier rozvinú a pozrú si hotové 
obrázky.

•	 Úlohu  môžete sťažiť napríklad doplnením inštrukcií  
o farbe, napr. Colour the eyes blue.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 24
KM strana 36 (Vystrihni a urob 1)
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Hodina 6  Učebnica strana 25  

 Digitálna trieda • Lekcia 3 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: počúvať a usporiadať obrázky
Hovorenie: opísať časti zvierat
Písanie: určovať celé vety, počítať vety; písať o svojom 
tele (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z prechádzajúcich hodín
Ďalšie: long

Zoznam pomôcok
CD $ 39; papierový lev z predchádzajúcej hodiny 
(možnosť); čistý papier pre každého žiaka; sada farbičiek 
pre každú skupinu (4 až 6 žiaov); 2 až 3 obrázkové 
kartičky z predchádzajúcich lekcií.

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby sa postavili. Povedzte inštrukcie ako  

Point to your eyes / nose / legs / hand.
•	 Povedzte žiakom You are lions. Hovorte inštrukcie Point to 

your legs / tail. Opýtajte sa Where are your paws?  
Žiaci vám ukážu všetky svoje štyri “laby”.

Úvod
•	 Ukážte na obrázok leva v učebnici na strane 24 a opýtajte 

sa What is it? What colour is the lion? What colour are the 
lion’s eyes? Môžete ukázať aj na niektoré papierové levy, 
ktoré ste si urobili na minulej hodine. 

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky na strane 25. Striedavo 
ukazujte na zvieratá a pýtajte sa What’s this? What colour 
is it?

1 Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 39
•	 Vysvetlite, že v nahrávke budú ľudia opisovať zvieratá. 

Poradie opisov sa nezhoduje s poradím obrázkov v 
učebnici. Prehrajte celú nahrávku.

•	 Vysvetlite, že žiaci budú počúvať a číslom označia obrázok 
podľa poradia, v akom odznel jeho opis.

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a opýtajte sa Which picture is 
it? Deti ukážu na kozu. Upozornite ich na príklad  
v učebnici.

•	 Prehrajte zvyšok nahrávky, robte krátke prestávky, aby mali 
žiaci dosť času na označenie obrázkov číslom.

•	 Prehrajte znovu, aby si deti dokončili odpovede.  
Spoločne skontrolujte odpovede 

Prepis nahrávky
1  It’s brown. It’s got green eyes and two ears. It’s a … goat.
2  It’s brown and white. It’s got a black nose and brown eyes. It’s a 

… dog.
3  It’s yellow. It’s got a brown nose and a yellow face. It’s a … lion. 
4  It’s got black legs and green eyes. It’s got a long tail. It’s a … cat.

ODPOVEDE
(v poradí n strane) 2, 3, 1, 4

2  Look at the pictures again. Ask and answer. /  
 Pozrite znovu na obrázky. Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na textové bubliny. Prečítajte 

nahlas text prvej a potom druhej bubliny. Žiaci opakujú  
po vás. Dbajte na správnu intonáciu. 

•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby prečítali nahlas text v bublinách.
•	 Pozrite sa na obrázok psa. Naveďte žiakov na opis ako 

It’s brown. The nose is black. The tail is brown.
•	 Žiaci pracujú vo dvojici. Jeden opisuje zvieratko a druhý sa 

pokúsi uhádnuť, ktoré to je. 
•	 Monitorujte aktivitu a kontrolujte intonáciu. Povzbuďte 

ich, aby opísali zvieratá čo najpodrobnejšie.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby opísali zvieratko nahlas pred 

celou triedou. Žiaci opäť hádajú.

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do skupín (4 až 6). Povedzte im, že 

nakreslia zvieratko, ktoré vedia pomenovať po anglicky 
(bird, cat, dog, goat, or lion).

•	 Každý žiak dostane čistý papier a každá skupina sadu 
farbičiek. Deti si nakreslia zvieratko a vyfarbia ho  
(farby nemusia zodpovedať realite).

•	 Deti svoje zvieratko opisujú ostatným členom v skupine.

3  Circle each sentence. Then count. / Zakrúžkujte  
 každú vetu. Potom spočítajte.
•	 Prepíšte na tabuľu prvé dve vety z cvičenia 3.
•	 Pozrite sa na príklad na tabuli. Vyzvite žiakov, aby prečítali 

prvú vetu a dali ju do krúžku. Rovnako postupujte s 
druhou vetou. Spočítajte zakrúžkované vety na tabuli  
a napíšte číslo (2). 

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite deťom čas, aby vety zakrúžkovali a potom 
spočítali. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyvolajte jednotlivcov  
k tabuli, aby vety zakrúžkovali.  
Nahlas spočítajte vety.

ANSWERS
This is my paper toy.   It’s a lion.   
Colour the face and the body.   Fold the face and the tail.
Cut out the four legs.   Stick on the legs and the paws. 
There are 6 sentences.

 Poznámka:  Teraz si žiaci môžu precvičiť písanie na tému - 
moje telo - v pracovnom zošite na strane 25. 

Opakovanie 1  Učebnica strana 26–27 

 OPaKOVanie  KĽÚč sPrÁVnYcH ODPOVeDÍ, UčiteĽsKÁ KniHa strana 116  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 25 
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 7
Testovacia kniha 
 • Lekcia 3 - test, strana 9
 • Opakovací test 1, strana 10
 • Test zručností 1, strana 12
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 12 (Slovná zásoba a frázy), Stopa 13 (Pieseň), 
 Stopa 14 (Fonetika)



 44 Unit 4

Hodina 1  Učebnica strana 28 

 Digitálna trieda • Lekcia 4 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať zamestnania
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: teacher, pupil, housewife, fireman, pilot
Ďalšie: Grandma, Grandpa, meat, hero

Zoznam pomôcok
CD $ 40–42; Plagát k príbehu 4; Obrázkové kartičky 
zamestnaní 46–50

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Ten fingers on my hands na strane 22.

Úvod
•	 Slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 46–50. Po jednom 

zdvihnite kartičky a vyslovujte slová. Zopakujte slová ešte 
raz a žiaci ich zopakujú po vás. 

•	 Opäť zdvihnite kartičky a opýtajte sa Who’s this? Žiaci si 
slová precvičia. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 40
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky zamestnaní v učebnici.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú  

na obrázky príslušných zamestnaní.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú  

na obrázky a hromadne opakujú slová. 
•	 Po jednom zdvihnite kartičky 46–50 a vyzvite jednotlivcov, 

aby pomenovali zamestnanie na obrázku.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
teacher, pupil, housewife, fireman, pilot
pilot, housewife, fireman, pupil, teacher
Listen and repeat.  
teacher, pupil, housewife, fireman, pilot

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 41
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si vypočujú riekanku. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci opakujú slová. Môžu 

ukázať na príslušnú kartičku. Zopakujte viackrát. 

Prepis narávky
teacher, teacher, teacher
pupil, pupil, pupil
housewife, housewife, housewife 
fireman, fireman, fireman 
pilot, pilot, pilot

Rozšírenie
•	 Vyzvite žiakov, aby si zatvorili knihy. Podporte ich, aby 

sa pokúsili zopakovať riekanku spamäti. Môžete im 
pomáhať. Po celý čas aktivitu monitorujte a sledujte  
ich tempo reči, aby nehovorili rýchlo. 

•	 Opäť si povedzte riekanku, teraz trochu rýchlejšie.
•	 Opakujte postup niekoľkokrát, zvyšujte tempo až kým 

žiaci nebudú stačiť.

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 42
•	 K prezentácii si vezmite plagát k príbehu 4. Ukazujte na 

jednotlivé postavy a opýtajte sa Who’s this?
•	 Opýtajte sa žiakov, či vidia obrázky, ktoré zobrazujú 

zamestnania (teacher, pupil, housewife, fireman).
•	 O každom obrázku sa porozprávajte. Opýtajte sa What’s 

happening?
•	 Vyzvite žiakov, aby sa počas počúvania pozerali na plagát. 

Ukazujte na jednotlivé textové bubliny v takom  poradí, 
v akom odznejú.

•	 Opýtajte sa niekoľko kontrolných otázok ako Is Tim a pilot? 
Is Grandma a housewife? Who’s a hero?

•	 Prehrajte znovu, žiaci počúvajú a sledujú text v učebnici.
•	 Vyzvite žiakov, aby našli a ukázali na slová z cvičenia 1, 

ktoré sa vyskytli v príbehu.

Rozšírenie
•	 Každý žiak v triede dostane číslo od 1 do 5. 
•	 Vysvetlite, že číslo 1 sú ženy v domácnosti/housewives, 

2 sú požiarnici/firemen, 3 sú žiaci/pupils, 4 sú učitelia/
teachers, a 5 piloti/ pilots.

•	 Povedzte žiakom, že si opäť vypočujú príbeh ale bez 
učebnice. Zakaždým, keď budú počuť svoje slovíčko 
zamestnania, tlesknú rukami.

•	 Prehrajte nahrávku, žiaci počúvajú a reagujú podľa 
inštrukcií.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 28

 4 He’s a hero!
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 Digitálna trieda • Lekcia 4 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Povedať, akú majú ľudia prácu
Vybrať správne medzi  he a she pri opise ľudí
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: He’s / She’s a teacher. Is he / she a teacher? 
Yes, he is. / No, she isn’t.

Zoznam pomôcok  
CD $ 42; Plagát k príbehu  4; Obrázkové kartičky 
zamestnaní 46–50; Obrázky chlapcov a dievčat (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si slovnú zásobu  zamestnaní tak, že ich  

názorne ukážete mimikou, gestami alebo dramatizáciou. 
Zahrajte napríklad ako hasíte hadicou oheň. Žiaci hádajú 
zamestnanie.

•	 Zavolajte dopredu jedného žiaka a dajte mu jednu  
z kartičiek. Žiak napodobňuje zamestnanie a trieda  
ho háda.   

•	 Zopakujte s viacerými žiakmi. 

Úvod
•	 Zdvihnite plagát k príbehu 4 a opýtajte sa What happened 

in the story? Can you remember the jobs? 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
  Počúvajte príbeh a opakujte. Hrajte. $ 42
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 28. 
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a žiaci opakujú každý 

riadok. 
•	 Vytvorte päťčlenné skupiny. Každý žiak si vyberie postavu 

na hranie: Billy, Tim, Rosy, stará mama alebo starý otec. 
•	 Ak počet žiakov nie je deliteľný piatimi, môžu niektorí hrať 

aj dve role: Rola Tima nepotrebuje dvojicu, tak sa môže 
spojiť s inou postavou.

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a dohodnú sa na scénkach  
k jednotlivým častiam príbehu (viď návrhy scénok nižšie).

•	 Deti hrajú jednotlivé časti príbehu. Monitorujte aktivitu  
a dohliadnite na správnu výslovnosť.

•	 Vyzvite niektoré skupiny k tabuli, aby zahrali scénky pred 
triedou.

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy ukazuje na Billyho, ktorý píše na tabuľu. Tim 
dvíha ruky.

Obrázok 2: Billy ukazuje na starú mamu. Stará mama solí 
jedlo v hrnci.

Obrázok 3: Rosy a Billy ukazujú na hrniec a na ich tvárach 
vidno zdesenie.

Obrázok 4: Starý otec hasí oheň hasiacim prístrojom. Billy 
dvíha ruky a teší sa. Stará mama je vystrašená.

2  Look and say. / Počúvajte a hovorte.
•	 Postupne sa pozrite na obrázky a opýtajte sa detí, čo na 

nich vidia. 
•	 Prepíšte vety a otázky z učebnice na tabuľu  a vynechajte 

miesto pre slová označujúce zamestnania.
•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 

rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad  
She’s a pilot. Is she a housewife? Žiaci zborovo opakujú vety.

•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby nahradili kartičku 
slovom a vytvorili novú vetu.

•	 Precvičte hromadne s triedou.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky vo svojej učebnici. Hovorte 

vety a klaďte otázky a žiaci opakujú po vás.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na gramatické pravidlo  

v rámčeku. Názorne ukážte žiakom ako vytvoríme stiahnutý 
tvar She’s and He’s tak, že ho napíšete na tabuľu najprv  
v dlhom tvare (He is) a  potom v stiahnutom (He’s). 

3  Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu slová He a She. Ukážte na každé slovo  

a potom na chlapcov a dievčatá v zhode so slovom. 
•	 Opäť ukazujte na deti a trieda dopĺňa slová He alebo She. 

Ak trieda nie je miešaná, pomôžte si obrázkami. 
•	 Ukážte na obrázok žiačky a opýtajte sa He alebo she? Žiaci 

odpovedajú správnym osobným zámenom. Pokračuje 
a  povedzte He’s a pupil. Yes or no? Trieda odpovedá No, 
opraví vetu na She’s a pupil.

•	 Vyzvite jedného žiaka, aby prečítal príklad v knihe. Žiaci 
dopĺňajú  He’s alebo She’s na začiatok každej vety.

•	 Precvičte spoločne. Žiaci zborovo hovoria správne vety.
•	 Na záver vyzvite jednotlivcov, aby nahlas prečítali vety  

so správnymi odpoveďami.

ODPOVEDE
1 She’s a housewife. 3 He’s a fireman.
2 He’s a pilot. 4 She’s a pupil.

4  Say and answer. / Hovorte a odpovedajte.
•	 Precvičte dialóg so žiakom. Trieda pracuje vo dvojiciach. 

Vyvolajte jednu dvojicu, aby prečítali príklad v učebnici. 
•	 Opíšte ďalší obrázok a žiaci hádajú číslo.
•	 Žiaci vo dvojiciach striedavo ukazujú na obrázky a opisujú 

ich. Vždy jeden žiak obrázok opisuje a druhý obrázok háda. 
Monitorujte aktivitu a usmerňujte, ak je to potrebné.

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby opísali jeden obrázok a trieda 
povie správne číslo.

Rozšírenie
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 28. 
•	 Striedavo opisujú jednotlivé postavy a hádajú, o koho 

ide napríklad: Žiak 1: She’s a housewife.  
Žiak 2: Grandma!

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  29
Zhrnutie gramatiky,  Učebnica strana 108 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Gramatika
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 Digitálna trieda  • Lekcia 4 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie slová na označenie zamestnaní
Používať ďalšie slová na označenie zamestnaní  
v kontexte  pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: doctor, policeman, farmer
Ďalšie: kind, meet, lane, again
Opakovanie: zamestnania

Zoznam pomôcok
CD $ 43–44; Obrázkové kartičky zamestnaní 46–53; 
jedno farebné pero na žiaka; jeden veľký hárok papiera 
pre štyri alebo šesťčlennú skupinu (možnosť); SMF strana  
37 (Vystrihni a urob 2) zoznam pomôcok (viď Učiteľská 
kniha strana 125)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Mime the word s obrázkovými kartičkami   

46 - 50  (strana 20) a zopakujte si už známe zamestnania.

Úvod 
•	 Prezentujte tri nové slová  s kartičkami 51–53. Zdvihnite 

po jednej kartičky, vyslovte slovo a trieda opakuje po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 43
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky  a žiaci opakujú slová. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku, tentokrát celú a žiaci počúvajú, 

ukazujú a opakujú. 
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Zdvihnite po jednom kartičky 51 - 53 a pýtajte sa 

jednotlivcov What’s this?

Prepis nahrávky
Listen and point. 
doctor, policeman, farmer
farmer, policeman, doctor
Listen and repeat.  
doctor, policeman, farmer

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 44
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Ukážte na rôzne 

postavy a opýtajte sa, kto sú to a zistite, čo asi robia 
(they are meeting and greeting each other).

•	 Vysvetlite neznáme slová alebo frázy (to meet in a lane). 
Upozornite na množné číslo slova  policeman / policemen.

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov.  Prehrajte 
nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky. Ukážte na každú 

postavu  a žiaci nahlas hovoria ich zamestnanie. Pozrite sa 
na obrázok chlapčeka a povedzte, čo robí.

•	 Vysvetlite, že jednotlivé scénky si zahrajú tak, že budú 
pohybovať prstami hore a dolu, ako keby boli rôzni ľudia. 
Začínajú palcami, ktoré znamenajú, že sú doktori.

•	 Môžete dať deťom farebné ceruzky a nechať ich nakresliť 
si tváričky na brušká prstov tak, ako chlapček na obrázku. 

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci hrajú scénky. 

Rozšírenie
•	 Pozrite si návod  k aktivite v SMF Vystrihni a urob 2 , 

Učiteľská kniha strana 125.
•	 Rozdeľte triedu do 4 - 6 členných skupín. Každý žiak 

dostane fotokópiu strany z SMF a každá skupina jedno 
lepidlo a nožnice. Každá skupina si vyrobí postavičky. 
Žiaci si môžu jednu postavičku vystrihnúť a vyfarbiť  
z fotokópie.

•	 Deti znovu spievajú a pracujú s postavičkami.

 Poznámka:  Na konci hodiny postavičky vyzbierajte 
a použite ich pri opakovaní pesničky na nasledujúcich 
hodinách v Lekcii 5.

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do 4 - 6 členných skupín. Žiaci si môžu 

otočiť stoličky smerom k sebe, aby vznikli štvorice.
•	 Každá skupina dostane veľký hárok papiera a obrázkovú 

kartičku  (použite kartičky z tejto hodiny a z Lekcie 1)  
a farebné perá.

•	 Každá skupina napíše na plagát jeden riadok z pesničky 
o zamestnaní na ich kartičke. Na plagát pridajú 
ilustráciu  dvoch ľudí ako sa vítajú.

•	 Vyzbierajte plagáty a rozmiestnite ich na steny v triede. 
V rámci opakovania ich využite,  keď budete spievať 
pesničku.

Kultúrna poznámka
Rodina a práca vo Veľkej Británii
Zvyčajne obaja rodičia pracujú, ale ženy často len na 
čiastočný úväzok hlavne ak ich deti sú v predškolskom veku. 
Zamestnanci sú povinní poskytnúť matkám čo najlepšie 
pracovné podmienky tak, že im povolia pracovať na 
čiastočný úväzok, alebo im umožnia pružný pracovný čas. 

Zamestnávateľ je povinný matke poskytnúť  šesťmesačnú 
platenú materskú dovolenku a následne jej umožniť 
čerpanie šesťmesačnej neplatenej dovolenky, ak o ňu 
požiada. Väčšina žien sa vráti do zamestnania v čase medzi 
šiestym mesiacom a jedným rokom veku svojho dieťaťa. 
Stúpajúce finančné náklady na predškolské zariadenia 
však ovplyvnili matky tak, že sa mnohé rozhodli zostať s 
dieťaťom doma až do zavŕšenia jeho predškolského veku. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 30
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 110
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 8
Vystrihni a urob  2, SMF strana 37
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia 4 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Rozoznávať malé a veľké písmená  m, n, o, p a spájať ich  
s korešpondujúcimi hláskami
Vyslovovať hlásky /m/, /n/, /ɒ/, a /p/ samostatne a na 
začiatku slov.
Naučiť sa pomenovania písmen m, n, o, p

Jazykové prostriedky
Základné: mum, nurse, orange (n), pen
Ďalšie: eat, write

Zoznam pomôcok
CD $ 45–47; Fonetické kartičky 9–12 (na opakovanie) a 
13–16 (Mm, Nn, Oo, Pp)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Umiestnite kartičky 9–12 na tabuľu a zistite, či si deti 

pamätajú slová, ktoré sa s nimi spájajú.
•	 Prehrajte nahrávku, povedzte si riekanku na strane 23 a 

zopakujte znenie písmen i, j, k, l.

Úvod
•	 Napíšte písmená Mm, Nn, Oo, Pp, na tabuľu, po jednom 

ukážte na každé a vyslovte znenie malého aj veľkého 
písmena. Žiaci opakujú po vás.

•	 Zopakujte znenie písmen a žiaci písmeno píšu prstom do 
vzduchu.  

•	 Napíšte korešpondujúce slová mum, nurse, orangre, pen 
pod písmená na tabuli. Zakrúžkujte prvé písmeno v 
každom slove. Ukazujte na slová a vyslovte prvé písmeno. 
Žiaci opakujú po vás.

•	 Zdvihnite po jednom fonetické kartičky 13–16, hovorte 
slová a žiaci opakujú po vás. Zdvihnite opäť po jednom 
kartičky vyslovte fonetický znak. Žiaci opakujú po vás.

1  Listen, point and repeat./ Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 45
•	 Žiaci sa pozerajú na písmená v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky počas ktorej žiaci počúvajú a 

ukazujú na písmená. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci opakujú písmená, ich 

znenie a slová v refréne. 
•	 Prehrajte ešte raz a vyzvite jednotlivcov, aby písmená a 

slová nahlas vyslovili. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
Letter M /m/ mum, Letter N /n/ nurse, Letter O /ɒ/, orange,  
Letter P /p/ pen
Listen and repeat.  
Letter M /m/ mum, Letter N /n/ nurse, Letter O /ɒ/, orange,  
Letter P /p/ pen

2 Listen and chant. /Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 46
•	 Prehrajte žiakom celú  nahrávku.  
•	 Rozmiestnite v triede kartičky 13- 16. Opäť prehrajte 

nahrávku. Žiaci ukážu na príslušnú kartičku.. 
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku žiaci 

zborovo opakujú. Opakujte postup počas celej riekanky.

3  Listen to the sounds and join the letters. /  
 Počúvajte hlásky a spojte písmená $ 47
•	 Naveďte žiakov na slová (mum, pen, orange). Opýtajte sa 

What has the nurse got? 
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a spájajú písmená.
•	 Prehrajte znovu a skontrolujte odpovede. Zopakujte.
•	 Opýtajte sa What has the nurse got? (an orange).  

Jednotlivo zistite, ktoré hlásky žiaci počuli, napíšte ich na 
tabuľu a skontrolujte bludisko.

Prepis nahrávky
/m/ mum /n/ nurse /ɒ/ orange /m/ mum /p/ pen /p/ pen /ɒ/ orange

ODPOVEDE
The nurse has got an orange.

4  Read and circle the sounds m, n, o, p at the start  
 of the words. Prečítajte a dajte do krúžku hlásky  
 m,n,o,p na začiatku slov.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Opýtajte sa, čo na 

nich vidia.
•	 Prečítajte žiakom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Ukážte na zakrúžkované m na začiatku slova mum. Dajte 

do krúžku písmeno m, ktoré je na tabuli v slove mum. 
•	 Žiaci nájdu a dajú do krúžku ostatné začiatočné písmená. 

m,n,o,p ktoré sú v riekanke. Kým tak urobia, napíšte 
celú riekanku na tabuľu.

•	 Skontrolujte odpovede tak, že žiaci prídu k tabuli a dajú do 
krúžku začiatočné písmená v slovách na tabuli.

ODPOVEDE
My mum is a nurse.
She’s got an orange and a pen.
She can eat the orange.
She can write with the pen.

Rozšírenie
•	 Povedzte žiakom, že budú počuť vety so slovami, 

ktorých začiatočné písmená znejú ako tie, ktoré sa na 
hodine učili:  My dad is a pilot. Is this an orange? What’s 
your name? This is my mum.

•	 Vety čítajte po sebe. Keď budú počuť slová, ktoré sa 
začínajú na /m/, /n/, /ɒ/, alebo /p/ klepnú na stôl.. Žiaci 
vyslovia hlásku a zopakujú slovo.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  31
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností
Čítanie: čítať a porozumieť opisu rodiny; získať čitateľskú 
zručnosť (usudzovanie, porozumenie)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry z 
predchádzajúcich hodín
Ďalšie: brother, family, happy, uncle

Zoznam pomôcok
CD $ 48; Obrázkové kartičky zamestnaní 47, 49, 51; 
Fonetická kartička 14; červené, modré, zelené a žlté 
ceruzky pre každú štvorčlennú skupinu; SMF prštekové 
postavičky z hodiny 3.

Aktivity na rozcvičenie
•	 Na zahriatie začnite pesničkou Two kind doctors, ktorá je  

v učebnici na strane 30.
•	 Ak máte prštekové postavičky z hodiny 3, môžu s nimi 

žiaci zahrať scénky z pesničky.

Úvod 
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Povedzte im, že na 

prvom obrázku je dievčatko, ktoré sa volá Milly. Opýtajte 
sa žiakov, či  poznajú ľudí na ďalších obrázkoch. 

•	 Povzbuďte ich, aby sa pokúsili predpovedať, o čom je text. 
(Milly is talking about photos of the members of her family).

1  Point to the jobs. Say the words. / Ukážte na  
  zamestnania. Hovorte slová.
•	 Ukážte na obrázok mamičky Milly. Povedzte She’s a nurse.
•	 Vyzvite žiakov, aby pracovali vo dvojiciach a pozreli sa na 

zamestnania na obrázkoch. Striedavo ukazujú na obrázky 
a vyslovujú ich názvy.

•	 Skontrolujte každý obrázok. Žiaci nahlas vyslovujú 
zamestnanie na každom z nich.

ODPOVEDE
fireman, nurse, doctor, pupil

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte $ 48
•	 Ukážte na prvý obrázok a povedzte This is Milly. She has got 

some photos of her family. Vysvetlite žiakom, že Milly bude 
rozprávať o svojej rodine. 

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a sledujú text v 
učebnici. 

•	 Prehrajte znovu. Odpovedzte žiakom na prípadné otázky.
•	 Skontrolujte porozumenie jednoduchými otázkami ako  

Is Dad a policeman? Is Mum a housewife? Is Grandpa a 
doctor? Are they a happy family?

3  Read again. Write Yes or No. / Prečítajte znovu. 
  Napíšte Áno alebo Nie.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Opýtajte sa ďalšie otázky o 

rodine ako Is Milly eight? Is Dad a fireman? Is Joe a pupil? 
Deti odpovedajú Yes alebo No.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Jedna 
dvojica žiakov prečíta nahlas príklad.

•	 Poskytnite žiakom potrebný čas, aby si článok znovu 
prečítali a zodpovedali ďalšie otázky. 

•	 Sledujte prácu žiakov a usmerňujte, keď je to potrebné.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Prečítajte otázky nahlas 

a žiaci zborovo odpovedajú.

ODPOVEDE
1 No  2 Yes  3 No  4 Yes

Rozšírenie
•	 Žiaci si zatvoria učebnice. Povedzte im, že sa zahráte 

pamäťovú hru. 
•	 Napíšte na tabuľu slová  Milly, Joe, Dad, Mum, a  Grandpa.
•	 Rozdajte štyrom žiakom obrázkové kartičky požiarnika, 

žiaka, sestričky a doktora. 
•	 Žiaci prídu k tabuli a umiestnia kartičky k príslušným 

osobám. 
•	 Ostatní žiaci rozhodnú, či súhlasia s umiestnením 

kartičiek.  Skontrolujú si odpovede v učebnici.

Rozšírenie
•	 S prštekovými postavičkami sa zahrajte iné hry.
•	 Žiaci pracujú v päťčlennej skupine a každý s jednou 

postavičkou.
•	 Žiak, ktorý má postavu žiaka, postupne predstaví 

ostatných, napríklad. This is my dad. He’s a policeman. 
Ostatné postavičky hlavou prikývnu na súhlas. 

•	 Postavičky si žiaci medzi sebou vymieňajú, aby si všetci 
zahrali postavu žiaka.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  32
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 Digitálna trieda • Lekcia 4 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať ľudí podľa zamestnania; zachytiť 
detailnú informáciu
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky  
o zamestnaniach 
Písanie: určovať a písať veľké písmená a bodky; písať  
o svojej rodine  (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín

Materials
CD $ 49; Obrázkové kartičky zamestnaní 46–53

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa s kartičkami zamestnaní Musical cards  

(viď strana 19). Keď hudba doznie, žiaci zdvihnú svoje 
kartičky a povedia napríklad She’s a housewife.

Úvod
•	 Opýtajte sa žiakov What can you remember about Milly and 

her family from the last lesson?
•	 Žiaci sa pozrú na obrázky v učebnici na strane 33. Opýtajte 

sa koho vidia na obrázkoch a aké sú ich zamestnania.

1 Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 49 
•	 Povedzte žiakom, že si vypočujú štyri vety o ľuďoch  

z učebnice.  Vysvetlite, že budú počúvať a číslami 
označovať obrázky v takom poradí, ako odznejú ich opisy. 
Prehrajte celú nahrávku.

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a opýtajte sa Which picture  
is it? Deti ukážu na starého otca. Ukážte im príklad  
v učebnici. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky. Prerušte nahrávku po 
každom opise a žiaci následne označia obrázok číslom.

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si žiaci dokončili svoje 
odpovede. Hromadne skontrolujte odpovede.

Prepis nahrávky
1 This is Milly’s grandpa. He’s a doctor. 
2 Milly is happy. She is seven. She’s a pupil. 
3 And there is Milly’s dad. He’s a fireman.
4 Milly’s mum is a nurse. 

ODPOVEDE
1 grandpa  2 Milly  3 dad  4 mum

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na otázky v učebnici. Prečítajte 

nahlas prvú otázku a žiaci ju zopakujú po vás. Potom 
prečítajte odpoveď a žiaci opäť opakujú. 

•	 Zopakujte otázku, ale zdvihnite inú kartičku so 
zamestnaním. Žiaci  dokončia vetu. 

•	 Postup zopakujte s rôznymi kartičkami. Povzbuďte žiakov 
k vytvoreniu vlastných otázok.

•	 Žiakov zorganizujte do dvojíc a povedzte im, že sa budú 
pýtať otázky k obrázkom a odpovedať na ne.

•	 Vyzvite dvojicu, aby nahlas prečítali príklad. Vyzvite druhú 
dvojicu, aby  vytvorili otázku a odpoveď k obrázku 2. 

•	 Žiaci striedavo ukazujú na obrázky, kladú otázky a 
odpovedajú na ne podľa predchádzajúceho vzoru.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hru na hádanie.  Zdvihnite jednu kartičku 

so zamestnaním a nasmerujte ju obrázkom k sebe. 
Deti hádajú napríklad Is it a teacher? až kým neuhádnu 
zamestnanie.

•	 Opakujte aj s inými kartičkami.

3  Circle the capital letters and full stops. /   
 Zakrúžkujte veľké písmená a bodky.
•	 Na tabuľu prepíšte príklad z učebnice. Dajte do krúžku 

veľké písmeno na začiatku vety a bodku na konci. 
•	 Napíšte na tabuľu ďalšiu vetu a vyzvite žiaka, aby  prišiel  

k tabuli a urobil to isté.
•	 Zotrite veľké písmeno aj bodku a vyzvite ďalšieho žiaka, 

aby ich opäť doplnil.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 

Poskytnite im čas, aby si veľké písmená a bodky 
zakrúžkovali aj v ostatných vetách.

•	 Odpovede skontrolujte na tabuli.

ODPOVEDE
1 We’re pupils.
2 He’s a farmer.
3 This is my mum.
4 She’s a nurse.
5 We’re a happy family.
6 This is my uncle.   

Rozšírenie
•	 Žiaci si vyberú ďalšie dve vety z cvičenia v učebnici na 

strane 32 .
•	 Vety si odpíšu do zošita a dajú do krúžku veľké písmená 

a bodky.

  Poznámka:  Môžete robiť cvičenia v Pracovnom zošite  
strana 33. Žiaci napíšu o svojej rodine..

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 33
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 9
Lekcia 4 - test, Testovacia kniha strana 14
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 15 (Slovná zásoba a frázy), Stopa 16 (Pieseň), 
 Stopa 17 (Fonetika)
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  Príbeh

Words

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať a pomenovať veci v parku 
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky 
Základné: seesaw, slide, net, swing, tree
Ďalšie: goal, good try, under, on, in, where

Zoznam pomôcok
CD $ 50–52; Plagát k príbehu 5; Obrázkové kartičky 
parku 54–58

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Two kind doctors zo strany 30 a nalaďte 

triedu na hodinu.

Úvod
•	 Pomocou kartičiek 54–58 vyvoďte slovnú zásobu  

k hodine. Po jednom ich zdvíhajte a klaďte otázku  
What’s this? Slová, ktoré žiaci nepoznajú, naznačte.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujete. $ 50
•	 Žiaci si otvoria učebnice a pozrú si obrázky vecí v parku.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné 

obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci zborovo 

opakujú slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú  slová. 
•	 Zdvihnite po jednej kartičky 54 - 58. Vyzvite jednotlivcov, 

aby opakovali slová.

Prepis nahrávky $ 50
Listen and point.  
seesaw, slide, net, swing, tree
net, seesaw, tree, slide, swing
Listen and repeat.  
seesaw, slide, net, swing, tree

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
  riekanku. $ 51
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte znovu a žiaci opakujú slová. Môžete zopakovať 

viackrát. 
•	 Rozmiestnite kartičky v miestnosti. Deti ukazujú na 

kartičky, keď počujú príslušné slová. 

Prepis nahrávky
seesaw, seesaw, seesaw 
slide, slide, slide 
net, net, net 
swing, swing, swing 
tree, tree, tree 

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby si vybrali niektorú scénku z riekanky pre 

každý predmet (môžu natiahnuť ruky smerom hore ako 
konáre stromov a vyskočiť, aby zachytili loptu v sieti).

•	 Deti znova robia scénky, ktoré si vymysleli a zároveň 
hovoria riekanku.

Rozšírenie 
•	 Opäť sa zahrajte, aby ste si precvičili slovnú zásobu  

z tejto lekcie  a zopakujte si gramatické štruktúry  
z minulej lekcie.

•	 Vyzvite jedného žiaka, aby sa postavil. Vytiahne si 
kartičku odvrátenou stranou k ostatným deťom. Žiaci  
v triede kladú otázky ako Is it a swing?, aby zistili, čo je  
na obrázku.  

•	 Keď deti slovo uhádli, všetky karty opäť zamiešajte a 
postup opakujte s iným žiakom. Môžete karty rozložiť  
na stôl (obázkom dolu).

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 52
•	 Prezentujte príbeh s plagátom č.5. Žiaci pomenujú čo 

najviac vecí z plagátu.
•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 

happening? Povzbuďte deti k nápadom. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa počas počúvania pozerali na plagát 

a ukazovali na obrázky. Striedavo ukazujte na textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Klaďte otázky na kontrolu porozumenia ako What game 
are Tim and his dad playing? Where’s the ball? Where does it 
go? Who gets a goal?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Znovu prehrajte nahrávku a žiaci 
súčasne sledujú text v učebnici.  

•	 Vyzvite žiakov, aby našli a ukázali na slová z cvičenia 1, 
ktoré sa vyskytujú v príbehu. 

Ďaľšie cvičenia
Pracovný zošit strana 34

 5 Where’s the ball?
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Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny 
Pýtať sa otázky s Where’s…
Opísať polohu pomocou predložiek in, on, under
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky 
Základné: Where’s the ball? It’s in / on / under the bag.

Zoznam pomôcok 
CD $ 52; Plagát k príbehu 5; Obrázkové kartičky parku  
57, 58; školské predmety – ceruzka, guma, pravítko 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Word chain (viď strana 19) a zopakujte si 

slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny.

Úvod
•	 Ukážte na plagát č. 5 a opýtajte sa žiakov, čo sa stalo  

v príbehu.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré nové slová sa objavili  

v príbehu (slide, seesaw, net).

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
  Počúvajte príbeh a opakujte. Hrajte. $ 52
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 34. Zistite, ktoré slová si 

zapamätali z úvodnej aktivity.
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane, žiaci opakujú.
•	 Rozdeľte žiakov do dvojíc. Jeden je Tim a druhý je otec.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli, čo Tim a otec robia  

v scénkach (viď možnosti nižšie). 
•	 Deti precvičujú scénky. Počas aktivity sa prechádzajte 

medzi nimi a dohliadnite na správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby prišli dopredu a predviedli 

svoju scénku.

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Tim kope do lopty.

Obrázok 2: Otec sa obzerá a hľadá loptu, je zmätený. 

Obrázok 3: Otec ukazuje smerom k hojdačke. Obaja sledujú 
loptu, ako sa kotúľa dolu po šmýkačke. 

Obrázok 4: Otec aj Tim od radosti zdvihnú ruky. 

Rozšírenie
•	 Ukážte žiakom, ako si môžu vytvoriť scénu na svojom 

stole pomocou školských pomôcok, napríklad ako 
balansuje pravítko nad ceruzkou, čo pripomína 
hojdačku. Pravítko alebo kniha môže byť šmýkačka a 
guma môže byť futbalová lopta.

•	 Vo dvojiciaach  žiaci zahrajú príbeh tak, že na postavy 
Tima a jeho otca použijú svoje prsty a naznačia ako 
behajú a kopú do lopty.

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Na vrch svojej tašky položte pero. Opýtajte sa Where’s the 

pen? a naveďte žiakov na vetu It’s on the bag. Zopakujte tak, že 
pero umiestnite na iné miesto a pýtate sa ďalej It’s in the bag 
alebo It’s under the bag. Zopakujte aj s inými predmetmi. 

•	 Na tabuľu napíšte vetu Where’s the ball? a za ňu napíšte tri 
odpovede tak, že na koniec vety umiestnite obrázkovú 
kartičku, napríklad It’s in the (obrázok stromu). It’s on the 
(obrázok hojdačky). It’s under the (obrázok šmýkačky).

•	 Každú vetu žiaci prečítajú nahlas a zakončia slovom podľa 
obrázku.

•	 Vyzvite žiakov, aby povedali, čo vidia na obrázkoch. 
Prečítajte nahlas otázky a odpovede a žiaci opakujú po vás. 

•	 Upriamte pozornosť žiakov na gramatický rámček. 
Naznačte, ako vytvoríme stiahnutý tvar Where’s tak, že 
výraz napíšete na tabuľu v plnom aj stiahnutom tvare.

3 Write. / Píšte
•	 Na tabuľu nakreslite strom. Jednu loptu nakreslite na vrchol, 

druhú medzi konáre a tretiu pod strom. Lopty označte číslami 
od 1 do 3. Pod strom napíšte tri rovnaké vety označené 
číslami od 1 do 3. The ball is ____________ the tree.

•	 Ukážte na prvú loptu a opýtajte sa Where’s the ball, žiaci 
odpovedajú  It’s on the tree. Chýbajúce slovo napíšte do 
prvej vety. 

•	 Rovnako postupujte aj s druhou a treťou vetou. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na cvičenie v učebnici. 

Spoločne prečítajte príklad.
•	 Žiaci samostatne dopĺňajú zostávajúce vety. Poskytnite im 

potrebný čas. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.

ODPOVEDE
1 It’s under the tree.
2 It’s on the seesaw.
3 It’s under the swing.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na textové bubliny. Predveďte 

s jedným žiakom modelový dialóg (otázka, odpoveď). 
•	 Vyzvite žiakov, aby vo dvojiciach kládli otázky a odpovedali 

podobne ako v cvičení 4. 
•	 Prechádzajte sa v triede a podľa potreby žiakov usmerňujte.

ODPOVEDE
1 Where’s the ball? It’s under the tree.
2 Where’s the ball? It’s under the slide.
3 Where’s the ball? It’s on the net. 
4 Where’s the ball? It’s on the slide.
5 Where’s the ball? It’s in the net.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite šmýkačku, sieť a hojdačku.
•	 Zavolajte jedného žiaka dopredu. Povedzte The ball is 

under the slide. Žiak nakreslí loptu na správne miesto.
•	 Zavolajte k tabuli ďalších žiakov, aby nakreslili loptu na 

iné miesto, napríklad povedzte The ball is on the swing.

Ďaľšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 35
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 108
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 5 • Gramatika
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Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať ďalšie názvy vecí v parku
Použiť názvy vecí v parku v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky 
Základné: pool, ice cream, frisbee
Ďalšie: cool, nice, park (podstatné meno), play (sloveso) 
Opakovanie: názvy vecí v parku 

Zoznam pomôcok
CD $ 53–54; Obrázkové kartičky vecí v parku 54–61

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite žiakov, aby vymenovali čo najviac vecí z parku, 

ktoré si pamätajú z prvej zostavy. Zároveň ako žiaci slová 
hovoria, dávajte príslušné obrázkové kartičky na tabuľu. 

•	 Zahrajte sa Where was it? (viď strana 19).

Úvod
•	 Pri prezentácii nových slov použite obrázkové kartičky 

59–61. Po jednej kartičky zdvihnite a pomenujte predmety  
nahlas. Žiaci opakujú po vás. 

•	 Rozmiestnite kartičky na rôzne miesta v triede. Menujte 
slová a žiaci ukazujú na príslušné obrázky.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 53
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na obrázky.
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú a opakujú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.

Prepis nahrávky.
Listen and point.   
pool, ice cream, frisbee
ice cream, frisbee, pool
Listen and repeat.  
pool, ice cream, frisbee 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa What’s missing? a precvičte si slovnú zásobu 

z lekcie (viď strana 20).
•	 Pomiešajte kartičky 54–61. Jednu kartičku vyberte  

a položte ju na stôl obrázkom dolu. 
•	 Ostatné kartičky dajte na tabuľu. Povedzte triede, že 

jedna kartička chýba. Žiaci hádajú chýbajúce slovo.
•	 Všetky kartičky opäť zamiešajte a postup  zopakujte.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 54
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice. Postupne 

ukazujte na hračky v učebnici a opýtajte sa detí  
What’s this? 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov. 
Prehrajte nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej 
učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a dohodli sa na 

scénkach k pesničke (viď možnosti nižšie).
•	 Precvičujte scénky.
•	 Nakoniec prehrajte nahrávku a žiaci spievajú a hrajú 

scénky.

Song actions / Scénky z pesničky
hojdačka – pohyby rukou dolu od lakťa v smere hore a dolu 

bazén – pohyby rúk ako pri plávaní

zmrzlina – uchopiť zmrzlinu a napodobňovať lízanie zmrzliny

frisbee – naznačiť hod tanierom jednou rukou

lopta – naznačiť chytenie lopty dvoma rukami

šmýkalka – rukou naznačiť šmýkanie,  pohybom dolu

Rozšírenie
•	 Zadajte žiakom úlohu, aby sa pokúsili napodobniť vec 

z parku. V triede bude niekoľko hojdačiek, bazénov, 
zmrzlín, tanierov frisbee, lôpt a šmýkačiek.  

•	 Znovu prehrajte pesničku. Keď deti budú počuť svoje 
slovo, zamávajú rukami vo vzduchu.

Kultúrna poznámka
Parky vo Veľkej Británii
Architekti v Británii považujú parky za veľmi dôležité. 
Ľudia musia mať prístup k voľným otvoreným plochám, a 
preto každé mesto má aspoň jeden park. Parky poskytujú 
ľuďom priestor na športovanie, na rodinné pikniky alebo 
na populárny jogging. Predovšetkým je to ale miesto, 
kde sa deti môžu hrať. V parkoch sú často umiestnené 
hojdačky, šmýkačky a preliezačky. Pre menšie deti je v 
parkoch vybudované pieskovisko. V parkoch si ľudia môžu 
kúpiť aj zmrzlinu napríklad v malých kioskoch alebo v 
pojazdnej predajni. V niektorých väčších parkoch, ako je 
napríklad Hyde Park, sa nachádza aj jazierko, kde si ľudia 
môžu aj zaplávať.

Ďaľšie cvičenia
Pracovný zošit strana 36
Obrázkový slovník,  Pracovný zošit strana 110
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 10
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 5 • Nová slovná zásoba, Pieseň



  Unit 5 53

Hodina 4  Učebnica strana 37 

 Digitálna trieda • Lekcia 5 • Fonetika

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Rozoznať malé a veľké písmená q, r, s, t, u a spájať ich s 
korešpondujúcimi hláskami
Vyslovovať hlásky /kw/, /r/, /s/, /t/, and /ʌ/ samostatne a 
na začiatku slov
Naučiť sa pomenovania písmen q, r, s, t, u

Jazykové prostriedky 
Základné: queen, rabbit, sofa, teddy, umbrella

Zoznam pomôcok
CD $ 55–57; Fonetické kartičky 13–16 (na opakovanie) 
a 17–21 (Qq, Rr, Ss, Tt, Uu)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite písať písmená abecedy na tabuľu a žiaci pokračujú 

(až po písmeno p). Žiaci menujú niektoré slová, ktoré sa 
začínajú od m po p (mum, nurse, orange, pen). Fonetické 
kartičky 13 - 16 môžete využiť ako nápovedu.

•	 Prehrajte CD nahrávku a hovorte riekanku, ktorá je v 
učebnici na strane 31 a  precvičte znenie nových písmen.

Úvod
•	 Napíšte písmená Qq, Rr, Ss, Tt, Uu na tabuľu, po jednom 

ukážte na každé a vyslovte znenie malých aj veľkých 
písmen. Žiaci opakujú po vás.

•	 Zopakujte znenie veľkých písmen a žiaci písmeno píšu 
prstom vo vzduchu. Rovnako postupujte aj s malými 
písmenami. 

•	 Na tabuľu pod písmená napíšte korešpondujúce slová 
queen, rabbit, sofa, teddy, umbrella. Zakrúžkujte prvé 
písmeno v každom slove. Ukazujte na slová a vyslovte 
prvé písmeno (nie celé slovo) a žiaci po vás opakujú.

•	 Zdvihnite fonetické kartičky 17– 21, vždy jednotlivo. 
Hovorte slová a žiaci opakujú. Po jednom zdvihnite karty s 
fonetickými znakmi. Vyslovte hlásky a žiaci opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 55
•	 Žiaci sa pozerajú na písmená v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci počúvajú a 

ukazujú na písmená. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci opakujú písmená, ich 

znenie a slová v refréne. 
•	 Nakoniec prehrajte žiakom celú nahrávku. Žiaci počúvajú, 

ukazujú na slová a opakujú ich. 

Prepis nahrávky $ 55
Listen and point. / Počúvajte a ukazujte.
Letter Q /kw/ queen, Letter R /r/ rabbit, Letter S /s/ sofa, 
Letter T /t/ teddy, Letter U /ʌ/ umbrella
Listen and repeat. / Počúvajte a opakujte.
Letter Q /kw/ queen, Letter R /r/ rabbit, Letter S /s/ sofa, 
Letter T /t/ teddy, Letter U /ʌ/ umbrella

2 Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 56
•	 Prehrajte nahrávku.  
•	 Rozmiestnite  v miestnosti fonetické kartičky 17 - 21. Opäť 

prehrajte nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď zaznie 
príslušné slovo. 

•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Každý riadok žiaci 
zborovo zopakujú. Opäť prehrajte. Žiaci sledujú text  
v učebnici.

Rozšírenie 
•	 Rozdajte piatim deťom fonetické kartičky 17–21. 

Povedzte žiakom, že si znova vypočujú riekanku. Keď 
zaznie ich slovo zdvihnú kartičku a ostatné deti na 
kartičku ukážu.

3  Listen to the sounds and join the letters. /  
 Počúvajte hlásky a spojte písmená. $ 57
•	 Naveďte žiakov na slová (queen, teddy, rabbit). Opýtajte sa  

What has the queen got?
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci spájajú písmená, aby zistili čo 

má kráľovná. 
•	 Prehrajte ešte raz. Žiaci si skontrolujú odpovede. 

Zopakujte.
•	 Opýtajte sa What has the queen got? (a teddy). Zistite, aké 

hlásky počuli a po jednom ich píšte na tabuľu, aby si žiaci 
mohli skontrolovať svoje bludisko.

Prepis nahrávky
/kw/ queen /ʌ/ umbrella /t/ teddy /s/ sofa /r/ rabbit /kw/ queen 
/t/ teddy

ODPOVEDE
The queen has got a teddy.

4  Read and circle the sounds q, r, s, t, u at the start  
 of the words. / Prečítajte a dajte do krúžku hlásky  
 q, r, s, t, u na začiatku slov.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice. Ukazujte na 

obrázky a pýtajte sa What’s this. 
•	 Prečítajte žiakom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Ukážte na zakrúžkované q na začiatku slova queen. Dajte 

do krúžku q v slove queen, ktoré je na tabuli.
•	 Žiaci dajú do krúžku začiatočné písmená  q, r, s, t, u na 

začiatku slov. Napíšte celú riekanku na tabuľu.
•	 Skontrolujte odpovede tak, že žiakov jednotlivo voláte  

k tabuli, aby dali do krúžku písmená na tabuli.

 Poznámka:  Ak to je potrebné, pripomeňte deťom, že 
majú nájsť písmená, ktoré znejú ako /t/. Ak označia t v the, 
vysvetlite im, ža je to iné znenie /θ/ , ktoré sa budú učiť neskôr.

ODPOVEDE
The queen is on the sofa.
The queen has got a rabbit.
The teddy is on the sofa.
The teddy has got an umbrella.

Ďaľšie cvičenia
Pracovný zošit strana 37
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 5 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností
Čitanie: čítať a porozumieť text opisujúci obrázok 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry z 
predchádzajúcich hodín
Ďalšie: boy, girl, football, help (sloveso)

Zoznam pomôcok
CD $ 58; Obrázkové kartičky hračiek 30–37; Obrázkové 
kartičky parku 54–61

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si pesničku  Toys, toys, toys, toys!, ktorá je  

v učebnici na strane 16 a zopakujte si názvy hračiek.

Úvod
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázok a pomenovali 

na ňom čo najviac vecí. Môžete im napovedať, že sú tam 
hračky a veci z parku.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pokúsili predpovedať, o čom bude 
článok (children in a park).

1  What can you see in the park?  Point and say. /  
  Čo vidíte v parku? Ukazujte a hovorte.
•	 Žiaci sa oäť pozerajú do učebníc. Ukazujte na jednotlivé 

veci v parku a žiaci zborovo hovoria slová.
•	 Môžete žiakov vyzvať, aby pracovali vo dvojiciach. 

Striedavo môžu ukazovať na veci v parku a hovoriť slová.

ODPOVEDE
Park things: net, swing, slide, trees, frisbee
Toys: doll, kite, car

2  Listen, read and point. / Počúvajte, čítajte  
  a ukazujte. $ 58
•	 Opýtajte sa, koľko detí je v parku a čo robia. Povedzte 

deťom, že budú čítať o ďeťoch, ktoré opisujú hračky.
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a sledujú text v knihe.
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Ak majú žiaci nejaké otázky, 

odpovedzte na ne.
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami ako Where are the 

children? Who’s in the park? Where’s Toby’s / Sara’s / Pete’s / 
Anna’s toy?

 Poznámka:  V tejto fáze sa ešte nepýtajte detí, ktorá hračka 
komu patrí. Budú to robiť v nasledujúcom cvičení.

3  Read again. Match the children and toys. /  
  Prečítajte znovu. Priraďte hračky k deťom.
•	 Znovu vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice na 

cvičenie 2.
•	 Vysvetlite im, že si prečítajú pozorne text a určia, ktorá 

hračka komu patrí. Čiarou spoja príslušnú hračku a 
tváričku.

•	 Opäť prečítajte prvý text. Opýtajte sa, ktorá hračka patrí 
Tobimu (the car). Vyzvite žiakov, aby ukázali na Tobiho dolu 
v cvičení 3. Ukážte im príklad spojenia Toby - car. 

•	 Poskytnite žiakom čas, aby samostatne dokončili cvičenie 
a urobili spojenia.

•	 Spoločne odpovede skontrolujte. Najprv sa opýtajte 
What’s Toby’s / Sara’s / Pete’s / Anna’s toy? a potom Where’s 
Toby’s / Sara’s / Pete’s / Anna’s toy?

OPPOVEDE
1 car  2 kite  3 frisbee  4 doll

Rozšírenie
•	 Žiaci sa zahrajú pamäťovú hru. Vyzvite žiakov, aby 

sa chvíľu pozerali na obrázok v cvičení 2. Potom ich 
vyzvite, aby si zavreli knihy.

•	 Opýtajte sa žiakov na obrázok What’s on the slide? 
Where’s the car? What’s under the swing?

•	 Žiaci si opäť otvoria knihy a môžu sa pozrieť, koľko mali 
správnych odpovedí.

Rozšírenie
•	 Povedzte žiakom, že si nakreslíte na tabuľu veľký 

obrázok parku. 
•	 Pred tabuľu zavolajte postupne 6 žiakov, ktorí nakreslia 

hojdačky, šmýkačku, sieť, strom a bazén.
•	 Obrázkové kartičky 30–37 rozdajte ôsmim žiakom. 

Zavolajte ich pred tabuľu, aby umiestnili svoju kartičku 
niekde do parku.

•	 Ukážte na jednu kartičku. Opýtajte sa Where’s the… ?  
a žiaci odpovedajú It’s under the slide.

•	 Opakujte rovnako aj s ostatnými kartičkami.
•	 Vyzvite žiakov, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú  

sa v kladení otázok a v odpovedaní.  

Ďaľšie cvičenia
Pracovný zošit strana  38



  Unit 5 55

Hodina 6  Učebnica strana 39 

 Digitálna trieda • Lekcia 5 • Písanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Počúvanie: označiť číslom veci na obrázku
Hovorenie: klásť otázky a odpovedať, kde sú veci
Písanie: určovať a písať veľké písmená na začiatku mena; 
napísať o parku (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín

Zoznam pomôcok
CD $ 59; Obrázkové kartičky hračiek 30–37; Obrázkové 
kartičky parku  54–61; Plagát k príbehu  5; dva hárky 
papiera pre každého žiaka; nožnice, tyčinkové 
lepidlo,veľký hárok papiera a farebné ceruzky pre každú 
skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Jump s kartičkami hračiek a parku (strana 19).

Úvod
•	 Vezmite si plagát k príbehu 5 a zopakujte si otázky typu 

Where’s the… ? It’s in / on / under…
•	 Ukážte na obrázok 2. Opýtajte sa Where’s Tim? a získajte 

odpoveď He’s under the seesaw. Striedavo ukážte na 
obrázok 3 a  4. Opýtajte sa Where’s the ball? a žiaci 
odpovedajú It’s on the slide / It’s in the net.

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $  59
•	 Povedzte žiakom, že budú počúvať ľudí, ktorí opisujú, kde 

sa jednotlivé veci a ľudia nachádzajú. Musia počúvať, nájsť 
a označiť číslom vec alebo osobu.

•	 Prehrajte celú nahrávku. Deti ukážu na každé slovo, keď 
zaznie z nahrávky.

•	 Prehrajte nahrávku znovu a zastavte po položke 1 
a upozornite na príklad v učebnici. Zistite, či žiaci 
porozumeli. Pokračujte prerušovane po každej vete, aby 
žiaci mohli napísať čísla.

•	 Prehrajte nahrávku tretíkrát, aby si žiaci skontrolovali 
odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede.

Prepis nahrávky
1 It’s on the slide. 4 It’s in the bag.
2 She’s under the tree. 5 It’s in the net.
3 It’s in the tree.

ODPOVEDE
1 teddy  2 girl  3 kite  4 book  5 ball

2 Ask and answer. / Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť žiakov na textové bubliny. Prečítajte 

nahlas text prvej a žiaci zopakujú po vás. Potom prečítajte 
druhú. Predveďte a precvičujte správnu intonáciu.

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky. Vysvetlite, že sa 
majú pýtať a odpovedať, kde sú veci a ľudia  na obrázku v 
cvičení 1.

•	 Žiaci sa pýtajú a odpovedajú vo dvojiciach. Monitorujte 
aktivitu a dohliadnite na intonáciu.

•	 Celé cvičenie skontrolujte. Vyzvite jednu dvojicu, aby sa 
opýtali a odpovedali na všetky otázky.

ODPOVEDE
1 Where’s the girl? She’s under the tree.
2 Where’s the kite? It’s in the tree.
3 Where’s the book? It’s in the bag.
4 Where’s the ball? It’s in the net.
5 Where’s the teddy? It’s on the slide.

Rozšírenie
•	 Zorganizujte triedu do šesťčlenných skupín. Povedzte 

deťom, aby nakreslili dva obrázky: jeden obrázok hračky 
a jeden obrázok parku. Upozornite ich, že hračka má 
byť oveľa menšia ako vec z parku. 

•	 Každému žiakovi dajte 2 hárky čistého papiera a 
skupine dajte jeden hárok veľkého farebného papiera, 
nožnice, lepidlo a farbičky. 

•	 Deti nakreslia, vyfarbia a vystrihnú svoje obrázky. Potom 
ich nalepia na veľký hárok tak, že obrázky hračiek 
umiestnia na rôzne miesta v parku.

•	 Pod obrázky deti píšu vety: The ball is in the tree.

3  Circle the capital letters at the start of the names.  
 / Zakrúžkujte veľké písmená na začiatku mien.
•	 Prepíšte na tabuľu príklad vety z učebnice z cvičenia 3. 

Pozrite sa na príklad so žiakmi. Jedného žiaka vyvolajte  
k tabuli, aby ukazoval na veľké písmená. Opýtajte sa, ktoré 
z týchto veľkých písmen je začiatkom niečieho mena.  
Žiak označuje tieto písmená krúžkom.

•	 Postupujte rovnako aj s ďalšími vetami a vystriedajte žiakov.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebníc. Vysvetlite, že 

zakrúžkujú len tie písmená, ktoré sú začiatkom vlastných 
mien a nie začiatočné písmená vo vetách. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyvolajte jednotlivcov k 
tabuli, aby začiatočné písmená v menách zakrúžkovali. 

ODPOVEDE
1 My name’s Rosy. 4 Good try, Tim.
2 This is Billy. 5 Billy is two.
3 Look at Billy and Rosy. 6 Rosy and Tim are pupils.

Rozšírenie
•	 Žiaci sa vrátia k strane 38 v učebnici. Ukážte na obrázok 

Tobiho a prepíšte vetu This is Toby na tabuľu. Opýtajte sa 
detí, kde sú začiatočné písmená mien. Deti ich zakrúžkujú.

•	 Prepíšte ďalšie vety Her name is Sara. His name is Pete a 
This is Anna. Jednotlivcov vyzvite, aby prišli k tabuli a 
zakrúžkovali veľké písmená na začiatku mien.

•	 Môžete prideť ďalšie vety, v ktorých použijete mená  
detí z triedy. Postup zopakujte.

 Poznámka:  Treaz môžu žiaci urobiť cvičenie v pracovnom 
zošite na strane 39 a precvičiť si písanie o parku.

Ďaľšie cvičenia
Pracovný zošit strana 39
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 11
Lekcia 5 - test, Testovacia kniha strana 15
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 18 (Slovná zásoba a frázy), Stopa 19 (Pieseň), 
 Stopa 20 (Fonetika)
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 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny 
Vedieť pomenovať členov rodiny 
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky 
Základné: mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa
Ďalšie: find, the others, know, they

Zoznam pomôcok
CD $ 60–62; Plagát k príbehu 6; Obrázkové kartičky 
členov rodiny 62–65; Obrázkové kartičky pozdravov 1, 3

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si  At the park! v učebnici na strane 36. 
•	 Vyzvite deti, aby vymenovali všetky postavy, s ktorými sa  

v príbehu doteraz stretli. 
•	 Napíšte mená pod seba na tabuľu (Rosy, Billy, Tim, Miss Jones, 

Grandma, Grandpa, Dad).
•	 Povedzte, v akom vzťahu sú tieto postavy voči sebe. 

Vychádzajte z toho, že okrem pani Jonesovej všetci ostatní 
sú z jednej rodiny. 

Úvod
•	 K vyvodeniu slovnej zásoby k tejto hodine si zoberte 

kartičky 62–65, 1 a 3 . Po jednom ich zdvihnite a hovorte 
slová. Žiaci opakujú po vás. Slová, ktoré žiaci nepoznajú im 
naznačte mimikou alebo gestami. 

•	 Po jednej zdvíhajte kartičky a deti zborovo hovoria slová. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 60
•	 Žiaci si otvoria učebnice a pozrú si obrázky členov rodiny. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné 

obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

zborovo opakujú  slová. 
•	 Umiestnite kartičky na tabuľu. Ukazujte na členov rodiny. 

Vyzvite jednotlivcov, aby nahlas hovorili slová. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.  
mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa
dad, grandpa, sister, mum, grandma, brother
Listen and repeat.  
mum, dad, sister, brother, grandma, grandpa

Rozšírenie
•	 Kartičky rozdeľte do dvojíc: mama a otec, sestra a 

brat, stará mama a starý otec.  Jednu kartičku z každej 
dvojice dajte na tabuľu a vedľa napíšte jej pomenovanie. 

•	 Ukážte na prvú kartičku. Povedzte Mum and… ? a 
naveďte ich na Dad. Kartičku označujúcu slovo “otec” 
umiestnite na tabuľu vedľa kartičky “mama”. Opakujte  
aj s ostatnými kartičkami. 

•	 Odstráňte kartičky z tabule a rozdajte ich šiestim 
žiakom. 

•	 Vyzvite žiakov, aby prišli dopredu a umiestnili kartičku 
na príslušné miesto na tabuli. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 61
•	 Žiaci si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte znovu a žiaci hovoria slová. Môžete zopakovať 

(viackrát), teraz žiaci môžu ukázať na kartičku, keď budú 
počuť príslušné slovo. 

Prepis nahrávky 
Listen and chant.  
mum, mum, mum 
dad, dad, dad
sister, sister, sister
brother, brother, brother
grandma, grandma, grandma
grandpa, grandpa, grandpa

Rozšírenie
•	 Pred tabuľu zavolajte šesť žiakov, ktorí budú členmi 

rodiny. Každému dajte jednu kartičku. 
•	 Znovu povedzte riekanku. Keď deti budú počuť názov 

svojho člena rodiny, jednou rukou zdvihnú kartičku a 
dajú si ju pred tvár a druhou rukou zamávajú, ako keby 
sa predstavovali triede. 

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 62
•	 Vezmite si plagát 6. Ukazujte na jednotlivých členov rodiny 

a pýtajte sa Who’s this? Vyzvite žiakov, aby pomenovali čo 
najviac vecí na obrázku. 

•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 
happening? Pokúste sa získať niekoľko nápadov.

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. Ukazujte na textové bubliny v poradí, v akom text 
počujete. 

•	 Opýtajte sa niekoľko kontrolných otázok ako Where are Tim 
and Rosy? What do they find? What has Mum got?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte nahrávku znovu. Žiaci 
počúvajú a sledujú text príbehu. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré  
sa vyskytli v príbehu. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 40

 6 Billy’s teddy!
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 Digitálna trieda • Lekcia 6 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Napísať vety  s použitím privlastňovacieho  ‘s 
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: This is Mum’s pen. It’s my brother’s book.

Zoznam pomôcok 
CD $ 62; Plagát k príbehu 6; Obrázkové kartičky 
školských pomôcok 22–26; hračiek  30–37; pozdravov 1, 
3; členov rodiny 62–65

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte si Snap! s kartičkami 1, 3, a 62–65 a zopakujte si 

slovnú zásobu z predchádzajúcich hodín (viď strana 19). 

Úvod
•	 Ukážte na plagát a opýtajte sa detí, čo sa stalo v príbehu.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktorí členovia rodiny sa 

objavili v príbehu.  

 1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte . $ 62
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 40. Zistite, koľkých 

členov rodiny si pamätajú z úvodnej aktivity.
•	 Prehrajte nahrávku, ale prerušte po každom riadku. Žiaci 

opakujú text riadku.
•	 Žiakov rozdeľte do päťčlenných skupín a prideľte postavy 

Tima, Rosy, matky, starého otca, a Billyho. (Pokiaľ nie je 
možné vytvoriť päťčlenné skupiny, urobte menšie, keďže 
stará mama a Billy nehovoria žiadny text).  

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky. Dohodnite sa na 
scénkach z príbehu (viď návrhy nižšie). 

•	 Dvojice hrajú jednotlivé scénky a zároveň počúvajú 
nahrávku. Sledujte priebeh a kontrolujte správnu 
výslovnosť.

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj príbeh zahrali celej triede 
pred tabuľou.

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Tim kope do lopty. Rosy si utiera čelo, aby 
ukázala, ako je teplo.

Obrázok 2: Rosy dvíha knihu a macíka. Tim otvára dáždnik. 

Obrázok 3: Tim sa pozerá jedným smerom a Rosy druhým. 

Obrázok 4: Rosy a Tim sa usmievajú na mamu, Billa a starú 
mamu. Billy líže zmrzlinu. Mama nesie ďalšie zmrzliny.  

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Postupne sa pozrite na každý obrázok a niekoľkými otázkami 

skontrolujte porozumenie. Odpíšte vety z učebnice na tabuľu 
a vynechajte miesto pre slová book a teddy. 

•	 Vezmite si kartičky 22–26 a 30–37. Umiestnite ich do 
medzier tak, aby ste mali rovnakú šablónu na odpovede 
This is Mum’s pen. This is Billy’s train.

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Hovorte vety  
z obrázkov a žiaci opakujú.  

•	 Upriamte pozornosť žiakov na ’s v každej vete a na spôsob 
ako je prepojený s menom osoby. Ukážte na jeden školský 
predmet na lavici a povedzte napríklad This is (name)’s 
pencil. Zopakujte s viacerými žiakmi.

•	 Vyzvite žiakov,  aby v každej vete na tabuli zakrúžkovali ’s. 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte ďalšie vety s medzerami na miesta pre 

členov rodiny.
•	 Umiestnite kartičky 62–65 do medzier a naveďte žiakov k 

vetám s použitím ’s.

3 Follow and write. / Sledujte a píšte.
•	 Tri alebo štyri vety s medzerami napíšte na tabuľu  

a použite školské predmety alebo hračky ako  
This is ______ bike.

•	 Deti sa postavia. Povedzte deťom, že prvý predmet patrí 
jej / jemu. Opýtajte sa, čo patrí do medzery. Získajte 
odpoveď This is Julia’s bike.

•	 Zopakujte postup s ostanými vetami. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky v učebnici. 

Vysvetlite im, že budú sledovať čiary, aby zistili, ktoré 
predmety patria komu a napíšu meno s použitím ’s do 
príslušnej medzery. Jeden žiak nahlas prečíta príklad. 

•	 Poskytnite žiakom dostatok času, aby doplnili všetky vety. 
•	 Spoločne skontrolujte. Žiaci vety zborovo opakujú. 

Skontrolujte, či správne vyslovujú ’s na konci mien. 

ODPOVEDE
1 It’s Mum’s book. 4 It’s Grandma’s umbrella.
2 It’s Dad’s bag. 5 It’s Grandpa’s pen.
3 It’s Rosy’s kite.

Rozšírenie
•	 Rozdajte kartičky 62–65 štyrom žiakom a kartičky 22–26 

šiestim ďalším deťom. Všetky deti zavolajte k tabuli a 
vytvorte z nich dve skupiny. 

•	 Z každej skupiny zavolajte jedného žiaka , aby sa  
postavili vedľa seba a ukázali triede svoje kartičky, 
napríklad  jeden ukazuje matku a druhý ukazuje tašku. 
Žiaci v triede vytvoria vetu It’s Mum’s bag.

•	 Opakujte s ďalšími žiakmi z oboch skupín. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 4
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana  109 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 6 • Gramatika
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 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať a pomenovať ďalších členov rodiny
Používať názvy členov rodiny v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky 
Základné: aunt, uncle, cousin
Ďalšie: love (podstatné meno), lots of
Opakovanie: slová s témou rodiny

Zoznam pomôcok
CD $ 63–64; Obrázkové kartičky s pozdravmi 1–3; 
Obrázkové kartičky rodiny 62–67

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Whispers (viď strana 19) a zopakujte si názvy 

členov rodiny.  

Úvod
•	 K prezentácii troch nových slov (aunt, uncle, cousin) si 

zoberte kartičky 66, 67 a 2. Po jednej ich zdvihnite  
a hovorte slová. Žiaci opakujú po vás. 

•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Nahlas hovorte slová a žiaci 
ukážu na príslušné kartičky a opakujú slová.

•	 Zoberte si kartičky mamy, otca, starej mamy a starého 
otca, aby vám pomohli pri opise slov aunt, uncle, cousin. 
Pripnite ich na tabuľu a spojte čiarami, aby ste naznačili,  
v akom sú vzťahu (manžel a manželka, rodič a dieťa, brat 
a sestra).

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 63
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Zamerajte sa na 

obrázok Rosy. Jeden žiak nahlas prečíta textovú bublinu.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 

Opýtajte sa detí, v akom vzťahu sú k Rosy.
•	 Opäť prehrajte nahrávku, ale tentokrát celú a žiaci 

počúvajú, ukazujú a opakujú. 
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Zdvihnite po jednej kartičky 66, 67 a 2 . Povedzte This is 

Rosy’s... a žiaci dokončia vetu.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
aunt, uncle, cousin 
uncle, cousin, aunt
Listen and repeat.  
aunt, uncle, cousin

Rozšírenie
•	 Rozdajte deťom kartičky členov rodiny a posmeľte ich, 

aby ich nazvali menami  vlastných príslušníkov rodiny: 
My sister’s Helena.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 64
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a vymenovali čo 

najviac členov rodiny.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice a pokúsili sa 

uhádnuť, o čom bude pesnička (toys). Postupne ukazujte 
na hračky v učebnici a opýtajte sa detí What’s this? 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov. Prehrajte 
nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Dohodnite sa spoločne na scénkach, ktoré by mohli zahrať 

(viď možnosti nižšie).
•	 Spoločne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Song actions / Scénky z pesničky
Mama a otec - zdvihnú palce

Sestra a brat - zdvihnú ukazováky

Starý otec a stará mama - zdvihnú prostredníky

Teta a strýko - zdvihnú prstenníky

Bratranci a sesternice - zdvihnú malíčky 

Rozšírenie
•	 Deťom určte názvy členov rodiny, napríklad niektorí 

chlapci budú dedkovia, otcovia, strýkovia a bratia. 
Dievčatá budú mamy, babky, tety a sestry.

•	 Prehrajte znovu pesničku. Keď deti budú počuť svoje 
slovo, postavia sa.

Kultúrna poznámka
Rodiny vo Veľkej Británii
Rodina v Británii má najčastejšie dve deti. Väčšie rodiny 
(4 a viac detí) sú veľmi zriedkavé. Moderným javom je, že 
stále viac dvojíc sa rozhoduje len pre jedno dieťa.  

Nie je zvykom, aby starí rodičia bývali s mladými. Stalo sa 
už tradíciou, že rodičia povzbudzujú svoje deti k tomu, 
aby opustili rodný dom a stali sa nezávislými po ukončení 
školskej dochádzky (vo veku 18). Dnes však mladí 
zostávajú s rodičmi dlhšie. Až 40 percent mladých ľudí vo 
veku od 20 do 24 stále žije s rodičmi. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 42
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 111
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 12
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 6 • Nová slovná zásoba, pieseň



  Unit 6 59

Hodina 4  Učebnica strana  43 

 Digitálna trieda • Lekcia 6 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny 
Rozoznávať veľké a malé písmená v, w, x, y, z a spájať ich 
s korešpondujúcimi hláskami 
Vyslovovať hlásky /v/, /w/, /j/, a /z/ samostatne a na 
začiatku slov; vysloviť /ks/ samostatne a na konci slov
Naučiť sa pomenovania písmen  v, w, x, y, z

Jazykové prostriedky
Základné: van, window, box, yo-yo, zebra
Ďalšie: look (out of)

Zoznam pomôcok
CD $ 65–67; Fonetické kartičky 1–21 (na opakovanie) a 
22–26 (Vv, Ww, Xx, Yy, Zz)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Povedzte deťom, že sa blížite ku koncu abecedy. Opýtajte 

sa, ktoré písmená ste už mali. Fonetické kartičky  1–21 
umiestnite na tabuľu v správnom poradí. Žiaci nahlas 
hovoria písmená. 

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku na strane 37 a 
zopakujte si znenie písmen q, r, s, t, u.

Úvod
•	 Na tabuľu napíšte Vv, Ww, Xx, Yy, Z . Po jednom ukazujte 

na písmená, pomenujte a vyslovte ich. Žiaci opakujú. 
•	 Zopakujte hlásky a žiaci píšu písmenká prstom do vzduchu.
•	 Pod písmená napíšte korešpondujúce slová van, window, 

box, yo-yo, zebra. V každom slove zakrúžkujte prvé 
písmeno. Ukazujte na slová a vyslovte znenie písmen na 
začiatku (alebo na konci v slove box). Žiaci opakujú.

•	 Zdvihnite fonetické kartičky 22–26 vždy jednotlivo.  
Hovorte slová a žiaci opakujú. Opakujte v inom poradí slov.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 65
•	 Žiaci sa pozerajú na písmená v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci počúvajú a 

ukazujú na písmená. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci zborovo opakujú 

písmená, ich znenie a slová v refréne.
•	 Nakoniec prehrajte celú nahrávku a žiaci ukazujú na slová 

a opakujú ich.

Prepis nahrávky $ 65
Listen and point. 
Letter V /v/ van, Letter W /w/ window, Letter X /ks/ box, Letter Y 
/j/ yo-yo, Letter Z /z/ zebra
Listen and repeat. 
Letter V /v/ van, Letter W /w/ window, Letter X /ks/ box, Letter Y 
/j/ yo-yo, Letter Z /z/ zebra

2  Listen and chant.  / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 66
•	 Prehrajte žiakom celú nahrávku.  
•	 Rozmiestnite kartičky 22–26 v miestnosti. Opäť prehrajte 

nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď zaznie príslušné 
slovo. Zopakujte. 

•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku žiaci 
zborovo opakujú. Opakujte postup počas celej riekanky. 
Žiaci môžu text sledovať v učebnici. 

Rozšírenie
•	 Ak ste robili rozcvičovacie cvičenie a písmenká sú stále 

na tabuli, umiestnite tam aj kartičky 22–26 a doplňte 
abecedu. 

•	 V poradí ukazujte na písmenká a žiaci ich zborovo 
vyslovujú. Znovu ukazujte na písmenká, ale striedavo a 
vyzvite jednotlivcov, aby ich nahlas vyslovili. 

•	 Zopakujte so slovami a hláskami na kartičkách. 

3  Listen to the sounds and join the letters. /  
 Počúvajte hlásky a spojte písmená. $ 67
•	 Naveďte žiakov na slová (van, zebra, window). Opýtajte sa  

What is in the van?
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a spájajú písmená, aby 

zistili, čo je v dodávke.  
•	 Prehrajte ešte raz. Žiaci si skontrolujú odpovede. Zopakujte.
•	 Opýtajte sa What is in the van? (a zebra). Pýtajte sa žiakov, 

aké hlásky počuli a po jednej ich píšte na tabuľu, aby si 
žiaci mohli skontrolovať svoje bludisko.

Prepis nahrávky
/z/ zebra /w/ window /j/ yo-yo /ks/ box /v/ van /w/ window  
/z/ zebra

PREPiS NAHRÁVKY
A zebra is in the van.

4  Read and circle the sounds v, w, x, y, z.  
 / Čítajte a zakrúžkujte hlásky v, w, x, y, z.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice a povedali vám, 

čo vidia.  
•	 Prečítajte žiakom text, ktorý sledujú v učebnici. Napíšte 

prvý riadok na tabuľu.
•	 Ukážte na zakrúžkované w na začiatku slova window. Dajte 

do krúžku w, ktoré je na tabuli.
•	 Žiaci dajú do krúžku začiatočné písmená v, w, x, y, z na 

začiatku slov v učebnici. Kým tak urobia, napíšte celú 
riekanku na tabuľu. Skontrolujte odpovede. Žiakov 
jednotlivo volajte, aby dali do krúžku písmená na tabuli.

 Poznámka:  Ak si žiaci všimnú w na konci slova window, 
vysvetlite, že je to tichá hláska a netreba ju zakrúžkovať. 

ODPOVEDE
Look out of the window.
What can you see?
I can see a zebra in a van,
And a yo-yo on a box.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 43
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 6 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností
Čítanie: čítať text, ktorý opisuje obrázky; nájsť špecifické 
informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: throw, still, photo

Zoznam pomôcok
CD $ 68; hárok čistého papiera pre každého žiaka; sada 
farbičiek pre každú skupinu šiestich žiakov (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si In my family na strane 42 a zopakujte si 

slovíčka z tejto lekcie. 
•	 Opýtajte sa detí, koľko pomenovaní členov rodiny si 

pamätajú z pesničky. Priebežne ich píšte na tabuľu. 
•	 Dovoľte žiakom pozrieť sa na stranu 42, aby si 

skontrolovali slová, ktoré si zapamätali. 

Úvod
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali do učebnice na strane 

44. Upozornite na obrázok chlapca v hornom rohu a 
povedzte deťom, že sa volá Oli. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a povedali vám, čo 
na nich vidia (photos of Oli’s family at the park). 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a predpovedali, čo 
sa stalo s Olim a jeho rodinou v parku (the kite got stuck in 
the tree and they tried to get it out).

1  Point to the boy’s family. Say the family words. /  
  Ukazujte na chlapcovu rodinu. Hovorte  
  názvy členov rodiny.
•	 Deti sa znovu pozerajú na obrázky. Opýtajte sa ich, v akom 

vzťahu sú ľudia na obrázku k Olimu.  
•	 Ukážte na Oliho sestru na prvom obrázku a opýtajte sa Who’s 

this? naveďte ich na sister. Pokračujte s ostatnými členmi 
rodiny a ukazujte na slová v texte. Deti zborovo hovoria slová. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach, striedavo ukazujú na členov 
rodiny a hovoria slová.

•	 Znovu ukážte na obrázky a vyvolajte jednotlivcov, aby 
hovorili pomenovania členov rodiny. 

ODPOVEDE
sister, dad, aunt, uncle

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 68
•	 Upriamte pozornosť žiakov na Oliho. Povedzte deťom,  

že si prečítate, čo sa stalo jemu a jeho rodine.
•	 Prehrajte nahrávku. Žiaci počúvajú a sledujú text v učebnici.
•	 Prehrajte ešte raz. Odpovedzte žiakom na všetky ich 

prípadné otázky.

•	 Opýtajte sa jednoduché otázky k textu ako Where’s the 
family? What’s in the tree? Who throws a ball / hat? What has 
the bird got?

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že budete opisovať obrázky z cvičenia 

2 a pokúsia sa uhádnuť, ktoré to sú. Hovorte nasledovné 
vety (nie vyňaté z textu) a žiaci ukazujú na obrázky.  
My dad, sister, aunt, and uncle are in the park. (obrázok 3) 
My sister isn’t happy. The kite is in the tree. (obrázok 1) 
I can see a bird in the tree. (obrázok 4) 
My sister’s got the kite. (obrázok 5) 
Look at my happy family. (obrázok 6) 
The kite is in the tree. Can my dad help? (obrázok 2)

3  Read again. Write T (true) or F (false). / Čítajte 
     znova. Napíšte T (pravdivé) alebo F (nepravdivé).
•	 Žiaci sa pozerajú na vety v učebnici. Povedzte im, že si 

prečítate vety a určíte, či sú pravdivé alebo nie. 
•	 Upriamte pozornosť žiakov na prvý obrázok. Jeden žiak 

prečíta vetu nahlas. Opýtajte sa  Is this true? (Yes). Žiaci si 
ešte raz prečítajú prvú časť, aby sa uistili v odpovedi.  

•	 Potvrďte, že je pravdivá a zdôraznite písmeno T vedľa 
vety. Postupujte rovnako aj s druhou vetou; opýtajte sa Is 
this true? Deti si opäť prečítajú text vety a odpovedia No. 
Povedzte No, it’s false a vysvetlite, že napíšu F vedľa vety.

•	 Vyzvite deti, aby si prečítali ďalšie vety a napísali T, ak sú 
pravdivé a F ak sú nepravdivé.

•	 Sledujte, ako žiaci pracujú a pomáhajte s porozumením 
obsahu viet, ak to je potrebné. 

•	 Skontrolujte odpovede. Vyvolajte žiaka, aby vety prečítal a 
trieda zborovo odpovedá true alebo false.

ODPOVEDE
1 T  2 F  3 F  4 T

Rozšírenie
•	 Deti usporiadajte do skupín (4 - 6) a nechajte ich sedieť  

v laviciach. Povedzte im, že nakreslia obrázok o sebe 
alebo o svojej rodine v parku a že budú o obrázku rozprávať. 

•	 Každému žiakovi dajte hárok papiera a každej skupine 
sadu farbičiek. 

•	 Deti nakreslia svoje obrázky a pri kreslení sa delia o 
farbičky. 

•	 Deti striedavo opisujú svoj obrázok ostatným členom 
skupiny: My dad is under the tree.

•	 Pozbierajte obrázky a vystavte na steny v triede. Ukazujte 
na jednotlivé obrázky a vyzvite deti, aby o nich niečo 
povedali. Napríklad The ball is in the net / Jasmine’s mum 
throws a ball.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 44
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zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať obrázky na základe ich opisu 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky Who’s this?
Písanie: určovať otázniky a vety; písať veľké písmená a 
otázniky vo vetách; písať o veciach, ktoré patria členom 
rodiny (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: flying, into, at

Zoznam pomôcok 
CD $ 69; Obrázkové kartičky pozdravov 1–3; Obrázkové 
kartičky členov rodiny 62–67; čistý hárok papiera pre každé 
dieťa; sada farbičiek pre štvor až šesťčlennú skupinu 

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What’s missing? a zopakujte si pomenovania 

členov rodiny (viď strana 20).

Úvod
•	 Opýtajte sa detí, čo si zapamätali z textu z predchádzajúcej 

hodiny. Opýtajte sa Who’s in the park? Who has got a kite? 
Where’s the kite? Who helps Oli’s sister? 

•	 Žiaci pomenujú čo najviac vecí z obrázkov na s. 45. 
Opýtajte sa na rozdiel medzi dvojicami obrázkov.

1  Listen and tick (✓) the correct picture / Počúvajte  
  a označte (✓) správny obrázok. $ 69
•	 Povedzte deťom, že majú označiť obrázok, ktorého opis 

budú počuť.  
•	 Prehrajte deťom celú nahrávku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu, ale po prvej položke urobte 

pauzu. Naveďte žiakov na správnu odpoveď a zdôraznite 
odškrtnutie v učebnici. Vyzvite ich, aby ďalej počúvali a 
ukázali na správny obrázok. 

•	 Znovu prehrajte nahrávku, robte prestávky po každom 
opise. Žiaci označia správne obrázky.

•	 Opäť prehrajte nahrávku, aby si žiaci prekontrolovali svoje 
odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 Look at the ball in the tree.
2 A boy throws a hat at the tree.
3 Look at the bird flying into the tree.
4 The cat is in the tree. It’s got the ball!

ODPOVEDE
1 ball  2 boy  3 bird  4 cat

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
  a odpovedajte.
•	 Prečítajte nahlas prvú textovú bublinu. Žiaci opakujú po 

vás. Názorne predveďte správnu intonáciu.  

•	 Dvojica žiakov prečíta textovú bublinu - otázku aj odpoveď. 
Opýtajte sa triedy, o ktorom obrázku sa rozprávajú. 

•	 Žiaci ďalej pokračujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na 
obrázky a pýtajú sa Who’s this? Môžu sa pozrieť a pomôcť 
si obrázkami na strane  44. 

•	 Vyzvite dvojice, aby krátky dialóg (otázka, odpoveď) 
predviedli nahlas. 

ODPOVEDE
1 Who’s this? It’s Oli’s dad.
2 Who’s this? It’s Oli’s sister.
3 Who’s this? It’s Oli’s aunt.
4 Who’s this? It’s Oli’s uncle.

3  Circle the question marks and underline the  
 sentences. / Zakrúžkujte otázniky a podčiarknite  
 vety.
•	 Na tabuľu odpíšte príklad otázky a odpovede z cvičenia 

3. Vyzvite žiakov, aby prstom kreslili otázniky do vzduchu. 
Napíšte na tabuľu ďalšiu vetu a vyzvite žiaka, aby  prišiel  
k tabuli a urobil to isté.

•	 Spoločne sa pozrite na príklad. Opýtajte sa Where’s the 
question mark? Where’s the sentence? Dajte otáznik do 
krúžku a podčiarknite vetu, ktorá za ním nasleduje.   

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na cvičenie v učebnici, 
zakrúžkovali otázniky a podčiarkli vety.  

•	 Skontrolujte odpovede podĺa tabule.  

ODPOVEDE
1 How old are you?  I’m seven.
2 Who’s this?  It’s Oli’s aunt.
3 How are you?  I’m fine, thank you.
4 What’s this?  It’s a bird.
5 Where’s the kite?  It’s in the tree.
6 Where’s Oli?  He’s at the park.

Rozšírenie
•	 Deti budú pracovať v skupinách. Každý žiak dostane čistý 

hárok papiera a každá skupina sadu farbičiek. 
•	 Na čistý papier žiaci nakreslia jedného člena svojej rodiny. 
•	 Vyzvite ich, aby si svoje obrázky medzi sebou vymenili s 

niekým zo skupiny. Pod obrázky, ktoré dostali od spolužiaka, 
napíšu vetu o osobe, napríklad This is Manuel’s aunt.

 Poznámka:  Teraz si žiaci môžu v pracovnom zošite na 
strane 45 precvičiť písanie o rodine. 

Opakovanie 2  Učebnica strana 46–47 

 OPaKOVanie KĽÚč  sPrÁVnYcH ODPOVeDÍ  UčiteĽsKÁ KniHa strana 116  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 45
Hárok rozvoja osobnosti , KM strana 13 
Testovacia kniha
• Lekcia 6 - test, strana 16
 • Opakovací test 2, strana 17
 • Test zručností 2, strana 19
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 21 (Slovná zásoba a frázy ), Stopa 22 (Pieseň), 
 Stopa 23 (Fonetika)
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 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Nová slovná zásoba /  
  Príbeh 

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať druhy oblečenia 
Porozumieť krátkemu príbehu 

Language
Základné: dress, socks, T-shirt, trousers, shorts
Ďalšie: basket, clothes, his, her

Zoznam pomôcok
CD $ 70–72; Plagát k príbehu  7; Obrázkové kartičky 
oblečenia  68–72

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si In my family na strane 42 a zopakujte si 

slovnú zásobu o rodine. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu a či 

vedia pomenovať všetkých členov rodiny, ktorí vystupovali 
v príbehu (Rosy, Billy, Tim (Rosy’s cousin), Mum, and Grandma).

Úvod 
•	 K vyvodeniu novej slovnej zásoby použite obrázkové 

kartičky 68–72. Po jednom ich zdvihnite a opýtajte sa  
What’s this? Naznačte slová, ktoré žiaci nepoznajú.

•	 Povedzte slovo trousers. Deti, ktoré majú oblečené 
nohavice, na ne ukážu. Opakujte postup aj s ostatnými 
časťami oblečenia. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 70
•	 Žiaci si otvoria učebnice a pozrú si obrázky častí oblečenia.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné 

obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú  slová. 
•	 Umiestnite kartičky na rôzne miesta v triede. Hovorte slová 

a žiaci opakujú a ukazujú na príslušnú kartičku.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
dress, socks, T-shirt, trousers, shorts
T-shirt, trousers, shorts, socks, dress
Listen and repeat. 
dress, socks, T-shirt, trousers, shorts

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 71
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte znovu a žiaci hovoria slová. Zároveň ukazujú 

na časti oblečenia, ktorých názov počujú. Opäť prehrajte 
nahrávku, žiaci opakujú slovíčka. Môžete zopakovať 
viackrát. 

Prepis nahrávky
dress, dress, dress
socks, socks, socks
T-shirt, T-shirt, T-shirt 
trousers, trousers, trousers
shorts, shorts, shorts 

Rozšírenie
•	 K tabuli zavolajte 5 žiakov. Povedzte im, že majú 

oblečené nádherné nové šaty / tričko, alebo nové 
ponožky, / nohavice/ šortky. Na svoje nové šaty sú 
veľmi pyšní. 

•	 Trieda opäť opakuje riekanku. Keď deti budú počuť 
názov svojho oblečenia, predvedú ho triede (napríklad 
chlapec s ponožkami si zdvihne nohy a ukáže na svoje 
päty).

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 72
•	 Vezmite si plagát 7. Ukážte na mamu a otca a opýtajte sa 

Who’s this? Žiaci pomenujú čo najviac vecí na obrázku.  
•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 

happening? Pokúste sa získať niekoľko nápadov.
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 

plagát. Ukazujte na textové  bubliny zároveň s nahrávkou.  
•	 Prehrajte znovu a žiaci ukazujú na obrázky. 
•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako Which 

clothes are Rosy’s / Billy’s / Dad’s? Where does Mum put Rosy’s 
/ Billy’s clothes?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte nahrávku znovu a 
počas počúvania nahrávky deti sledujú text príbehu. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Rozdajte piatim deťom obrázkové kartičky 68–72. Opäť 

prehrajte nahrávku. Keď deti počujú názov oblečenia, 
ktoré majú na kartičke, zdvihnú ju hore. 

•	 Zopakujte postup s ďalšími piatimi žiakmi. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 48

 7 Are these his trousers?
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Hodina  2  Učebnica strana 49 

 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Tvoriť vety so slovami his a her
Klásť otázky a odpovedať s použitím slov his a her
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: This is his / her T-shirt. These are his / her trousers. 
Are these his / her socks? Yes, they are. / No, they aren’t.

Zoznam pomôcok   
CD $ 72; Plagáty k príbehom od  Štartovacej lekcie po 
lekciu 7 (možnosť); Obrázkové kartičky oblečenia 68–72

Aktivity na rozcvičenie
•	 Pomocou obrázkových kartičiek si zopakujte názvy častí 

oblečenia.  
•	 Na tabuľu nakreslite paličkových panáčikov. K tabuli 

zavolajte žiaka, aby paličkovú postavu obliekol.  
•	 Povedzte Draw a T-shirt. Draw some trousers. Zopakujte 

postup s ďalšími paličkovými postavami tak, aby sa aspoň 
raz na tabuli objavili všetky časti oblečenia. Inštrukcie 
môže zadávať trieda.

•	 Ukazujte na jednotlivé časti oblečenia a žiaci zborovo 
hovoria slová.  

Úvod
•	 Ukážte na plagát 7 a opýtajte sa detí, čo sa udialo  

v príbehu. 
•	 Plagát zakryte a vyzvite žiakov, aby vymenovali časti 

oblečenia, ktoré  sú vyobrazené na plagáte (Rosy’s dress, 
Rosy’s socks, Billy’s T-shirt, and Dad’s shorts).

1  Listen to the story again and repeat. Act. /     
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Zahrajte. $ 72
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 48. Overia si, koľko slov 

si správne zapamätali z úvodnej aktivity. 
•	 Prehrajte nahrávku ale prerušovane a žiaci opakujú. 
•	 Zadeľte žiakov do dvojíc tak, ako sedia. Jeden je mama a 

druhý je otec.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky a dohodli sa na 

scénkach s mamou a otcom (viď návrhy nižšie). 
•	 Dvojice hrajú jednotlivé scénky a zároveň počúvajú 

nahrávku. Monitorujte a kontrolujte správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj príbeh zahrali pred  

celou triedou.

Scénky k pesničke.
Obrázok 1: Mama zbiera bielizeň a v rukách má šaty Rosy a 
otec drží v rukách ponožky.  

Obrázok 2: Otec podáva mame tričko. Mama má v rukách 
kôš na bielizeň. 

Obrázok 3: Mama zdvihne otcove šortky. 

Obrázok 4: Otec si berie šortky a usmieva sa.  

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si zopakujete, čo sa doteraz udialo 

v príbehu. Všetky plagáty k príbehom po 7 rozvešajte 
po triede. 

•	 Triedu rozdeľte do 8 skupín. Každej skupine prideľte 
jeden plagát. Deti rozprávajú o príbehu na príslušnom 
plagáte. Čo najviac by mali z príbehu povedať v angličtine.

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a jednotlivo hovoria, čo na 

každom vidia. Na tabuľu prepíšte vety a otázky zo strany 
49. Nahlas ich prečítajte a ukazujte na deti, ak majú dané 
oblečenie na sebe. 

•	 Zotrite názvy častí oblečenia vo vetách na tabuli.
Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky This is her T-shirt. Are these his 
shorts? Žiaci zborovo opakujú vety. 

•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby nahradili kartičku a 
vytvorili novú vetu. Spoločne precvičte. 

•	 Nakreslite na tabuľu paličkové postavičky muža a ženy 
(alebo použite obrázkové kartičky muža a ženy), aby ste 
mohli zdôrazniť his a her.

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu tri alebo štyri vety ako This is ______ 

T-shirt. These are ______ socks.
•	 Chlapcovi dajte kartičku trička a vyzvite ho, aby vstal. 

Naveďte triedu na vetu This is his T-shirt. Napíšte chýbajúce 
slovo do medzery. 

•	 Dajte kartičku so šatami dievčaťu a naveďte triedu na 
vetu This is her dress. Doplňte chýbajúce slovo. Zopakujte 
s inými vetami. Ako názornú ukážku môžete použiť aj 
paličkovú postavu. 

•	 Žiaci sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Jeden žiak nahlas 
prečíta príklad.

•	 Žiaci samostatne doplnia ostatné vety. Odpovede 
spoločne skontrolujte. 

ODPOVEDE
1 These are her socks. 2 This is his T-shirt. 3 This is her dress.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Predveďte ukážku 

otázky a odpovede s jedným žiakom.  
•	 Žiaci pracujú vo dvojiciach. Striedajú sa a pýtajú sa 

podobné otázky k ostatným obrázkom. Prechádzajte sa v 
triede a usmerňujte, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte. Vyzvite jednotlivé dvojice, aby 
kládli otázky k jednotlivým obrázkom a odpovedali na ne. 

ODPOVEDE
1 Are these her trousers? No, they aren’t.
2 Are these his shorts? Yes, they are.
3 Are these his trousers? Yes, they are.
4 Are these her socks? No, they aren’t.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  49
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  7 • Gramatika 
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Hodina 3  Učebnica strana 50 

 Digitálna trieda  • Lekcia  7 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať ďalšie časti oblečenia
Používať názvy oblečenia v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky 
Základné: shoes, coat, hat
Ďalšie: every, day
Opakovanie: clothes words

Zoznam pomôcok
CD $ 73–74; Obrázkové kartičky oblečenia 68–75; SMF 
strana 38 (Vystrihni a urob 3) návod a pomôcky (viď 
Učiteľská kniha, strana 125)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 48. Prehrajte nahrávku 

a hovorte riekanku. Zopakujte si všetky slová na označenie 
častí oblečenia, ktoré ste sa doteraz naučili.

Úvod
•	 Prezentujte tri nové slovíčka s kartičkami 73 - 75. Zdvihnite 

ich postupne, hovorte slová a žiaci opakujú po vás.
•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Hovorte názvy predmetov 

na kartičkách. Žiaci ukážu na príslušné kartičky a opakujú 
slová.

1  Listen, point and repeat. /  Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 73
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a opakujú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Umiestnite kartičky 73–75 na tabuľu. Ukazujte na kartičky 

a pýtajte sa jednotlivo žiakov  What’s this?

Prepis nahrávky.
Listen and point.  
shoes, coat, hat
coat, hat, shoes
Listen and repeat.  
shoes, coat, hat

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 74
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky. Ukazujte na časti 

oblečenia a pýtajte jednotlivcov What’s this? 
•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 

obrázok, keď zaznejú  tri nové slová. Prehrajte nahrávku 
ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky z pesničky by mohli zahrať.
•	 Spoločne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
V každom riadku deti predvádzajú obliekanie daných 
častí oblečenia. Na konci pesničky spoločne na rozlúčku 
zamávajú. 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si zaspievajú inú verziu pesničky. 

Návod k cvičeniu je v SMF Vystrihni a urob, pre aktuálnu 
lekciu (viď inštrukcie v Učiteľskej knihe strana 125).

•	 Na tabuľu umiestnite kartičky trička, šortiek a topánok. 
•	 Ukazujte na kartičky a povedzte (alebo zaspievajte) 

Every day I put on my T-shirt. Potom si prvý riadok novej 
pesničky zaspievajte s triedou. 

•	 Ukážte na kartičku trička a potom šortiek. Povedzte 
alebo zaspievajte Every day I put on my T-shirt. Every day 
I put on my shorts. Zaspievajte si s triedou druhý verš 
novej piesne.  

•	 Rovnako postupujte aj s kartičkou topánok a dokončite 
pesničku. 

 Poznámka:  Na konci hodiny bábiky a šaty pozbierajte, 
aby ste ich mohli použiť na  hodine 5.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa  Simon says… (viď strana 20) a precvičte si 

slovnú zásobu oblečenia a inštrukcie z tejto hodiny. 
•	 Zadávajte povely (Simon says) put on your coat / socks / 

shoes / hat / dress / trousers / T-shirt / shorts.

Kultúrna poznámka: Školské uniformy
Takmer pre všetky školy v Británii je typická uniforma. 
Farba uniformy reprezentuje farby školy. Chlapčenská 
uniforma pozostáva z košele, kravaty, pulóvra a nohavíc. 
Dievčatá už tradične nosia sukne (na stredných školách) 
alebo šaty (na základnej škole), ale môžu sa rozhodnúť aj 
pre nohavice, ak im to viac vyhovuje.  

K uniforme patrí kabátik alebo flaušové sako, ktoré žiaci 
nosia, keď sú vonku. Chlapci môžu nosiť čiapku (ako 
na obrázku v učebnici na strane 50). Na niektorých 
základných školách môžu chlapci v lete nosiť šortky. 

Či sa žiaci môžu obliekať v súlade so svojím náboženským 
presvedčením, je na rozhodnutí každej školy. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 50
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 111
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 14
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 7 • Nová slovná zásoba, Pesnička
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 Digitálna trieda • Lekcia 7 • Fonetika 

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny 
Poznať všetky malé písmená abecedy 
Hovoriť a písať abecedu

Jazykové prostriedky
Opakovanie: písmená abecedy, všetky slová z fonetiky

Zoznam pomôcok
CD $ 75; Fonetické kartičky 1–26 

Aktivity na rozcvičenie
•	 Pripomeňte si s deťmi, že na poslednej hodine ste si 

precvičili celú abecedu. Povedzte si riekanku zo strany 43  
a nalaďte sa na hodinu. Zopakujte si hlásky v, w, x, y,  z.

Úvod
•	 Vezmite si na zopakovanie abecedy všetky fonetické 

kartičky. 
•	 Postupne, ale nie v abecednom poradí, zdvihnite kartičky 

tak, že bude vidno len obrázky. Hovorte názvy zvierat, ľudí 
alebo predmetov z prednej strany kartičky. Deti vykrikujú 
písmenká, ktorými slová začínajú napríklad Nurse? (n).

1 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 75
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na abecedu v učebnici. 

Povedzte im, že budú spievať a pracovať s písmenkami v 
knihe. 

•	 Napíšte na tabuľu výrazné malé písmená. Prehrajte 
nahrávku, deti spievajú a ukazujú na príslušné písmenká.

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a zopakujte ešte raz.
•	 Striedavo nahlas menujte písmená abecedy a deti kreslia 

malé písmená prstom vo vzduchu.
•	 Znova prehrajte nahrávku a žiaci spievajú a sledujú 

písmenká v učebnici. 

2 Write the letters. / Píšte písmená.
•	 Na tabuľu napíšte abecedu podobne ako v knihe. Okolo 

písmen a, b, d, f, h, j, m, o, q, s, u, w, z nakreslite ponožky. 
Ostatné písmená vymažte z tabule (nemusíte kresliť 
prázdne ponožky).

•	 Ukážte na prvé prázdne políčko, opýtajte sa, ktoré 
písmenko tam patrí. Získajte c.

•	 Nakreslite do medzere ponožku a do stredu napíšte 
písmeno c.

•	 Postupujte rovnako aj s ďalším chýbajúcim písmenkom. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli do učebnice. Poskytnite im 

čas, aby doplnili ostatné chýbajúce písmená. 
•	 Prechádzajte sa medzi žiakmi a usmernite deti, ak je to 

potrebné.
•	 Spoločne zopakujte. Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby 

nakreslili ponožku a do nej chýbajúce písmenko. .

ODPOVEDE
c, e, g, i, k, l, n, p, r, t, v, x, y

Rozšírenie
•	 Zmažte abecedu z tabule.
•	 Rozdajte 26 žiakom fonetické kartičky (Ak máte v triede 

menej ako 26 žiakov, niektorí môžu mať viac než jednu 
kartičku.)

•	 Vyzvite žiakov, aby v abecednom poriadku prichádzali k 
tabuli a umiestňovali kartičky na miesta. V tejto fáze ešte 
nepoukazujte na správnosť poradia.

•	 Ak máte v triede viac ako 26 žiakov, vyzvite tých, ktorým 
sa neušla kartička, aby prišli dopredu.  Usporiadajú 
písmenká tak, ako si myslia, že by mali byť. 

•	 Pomaly a nahlas prečítajte abecedu a žiaci kontrolujú 
písmená na tabuli. 

Rozšírenie
•	 Hovorte abecedu tak, že žiaci jednotlivo menujú 

písmenká. Ukážte na jedného žiaka, ktorý povie a. 
Ukážte na druhého, ktorý povie b a pokračujte.

3  Look at the pictures. Write the letters. /  
 Pozerajte na obrázky. Píšte písmená.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Ukazujte na rôzne 

postavičky a veci a klaďte otázku What’s this? 
•	 Deti sa pozerajú na príklad v učebnici. Vysvetlite im, že 

majú napísať iba začiatočné písmeno osoby, alebo veci. 
•	 Poskytnite žiakom dosť času, aby si pozreli obrázky a 

napísali písmená. 
•	 Spoločne skontrolujte úlohu.

ODPOVEDE
t – teddy, y – yo-yo, k – kite, c – cat, r – ruler, s – sofa
h – hat, l – lion, m – mum, v – van, z – zebra, u – umbrella

Rozšírenie
•	 Hodinu ukončite tak, že si znovu zaspievate pesničku  

o abecede. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  51
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia 7 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 7 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť príbehu; porozumieť 
konkrétne informácie 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: try on, team

Zoznam pomôcok
CD $ 76; sada farbičiek, lepidlo, veľký hárok papiera pre 
každú skupinu (4 - 6 detí); obrázky oblečenia z časopisov 
(možnosť); SMF bábika a šaty z hodiny 3; dlhý povrázok a 
štipce na šaty (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Sing a rainbow! zo štartovacej lekcie  

a zopakujte si farby. 
•	 Presvedčte sa, či si deti pamätajú farby a pýtajte sa  

What colour is Marion’s T-shirt / Leyla’s pencil? 
•	 Klaďte otázky jednotlivcom What’s your favourite colour?
•	 Presvedče sa, ako si deti zapamätali, čo povedali 

spolužiaci. Opýtajte sa What’s Hamid’s / Asha’s favourite 
colour?

Úvod
•	 Deti sa pozerajú na obrázky. Ukážte na obrázok chlapca  

a povedzte, že sa volá Max. Ukážte na pani a opýtajte sa,  
či vedia, kto by to mohol byť (Max’s mum).

•	 Deti sa pokúsia predpovedať o čom bude text (Max is 
looking for new clothes in a shop with his mum). 

•	 Vyzvite deti, aby menovali farby, ktoré vidia na obrázkoch. 

1  Point to the clothes. Say the words. /  
  Ukážte na šaty. Hovorte slová.
•	 Žiaci sa opäť pozerajú na obrázky. Ukazujte na časti 

oblečenia a deti hovoria ich názvy. 
•	 Žiaci môžu toto cvičenie robiť vo dvojici tak, že jeden sa 

pýta a ukazuje na obrázok a druhý odpovedá. 
•	 Ukážte na časti oblečenia a opýtajte sa Are these trousers 

orange / blue? Is this T-shirt green / blue / orange?

ODPOVEDE
trousers, coat, socks, T-shirt, hat

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 76
•	 Deti sa pozerajú na obrázky. Povedzte im, že si vypočujú 

rozhovor medzi Maxom a jeho mamou, ktorí sú v obchode. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v knihe. 
•	 Prehrajte druhýkrát. Odpovedzte deťom na prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie jednoduchými otázkami ako 

Which clothes does Mum / Max like? What is Max’s favourite 
colour? Why does Max like orange?

3  Read again. Circle the wrong word and write  
    the correct word. / Prečítajte znovu.Zakrúžkujte 
  nesprávne slovo a napíšte správne.
•	 Deti si zavrú knihy. Na tabuľu odpíšte vety z cvičenia 3. 

Vysvetlite, že v každej vete je jedno nesprávne slovo, ktoré 
majú určiť. 

•	 Spoločne sa pozrite na prvú vetu. Opýtajte sa, ktoré slovo 
je nesprávne (girl). Opýtajte sa, ktoré je správne (boy).  
Na tabuli zakrúžkujte slovo girl. Napíšte boy na konci vety. 
Poukážte na príklad v učebnici. 

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im dostatok času, aby zakrúžkovali nesprávne 
slová a dopísali správne na koniec vety. 

•	 Skontrolujte odpovede. Vyvolajte žiakov jednotlivo  
k tabuli, aby zakrúžkovali nesprávne slová a dopísali 
správne na koniec vety na tabuli.

ODPOVEDE
1 Max is a girl. (boy)
2 All Max’s shoes are orange. (clothes)
3 Max’s favourite colour is green. (orange)

Rozšírenie
•	 Ak ste si v triede urobili bábiky a šaty zo SMF na tretej 

hodine, môžete si ich opäť doniesť. 
•	 Urobte si šnúru na bielizeň podľa inštrukcií v Učiteľskej 

knihe na strane 125.

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do 4 - 6 členných skupín. Povedzte 

im, že urobia plagát, na ktorom bude ich obľúbené 
oblečenie. 

•	 Každej skupine dajte sadu farbičiek, lepidlo, veľký hárok 
farebného papiera a časopisy, kde nájdu potrebné 
obrázky. 

•	 Deti napíšu názov My favourite clothes do hornej časti 
plagátu. Z časopisu vystrihnú oblečenie, ktoré sa im 
páči a prilepia ich na papier.  

•	 Každý obrázok môžu označiť. Napríklad: green T-shirt / 
white shorts / red socks. 

•	 Vyzbierajte plagáty a rozvešajte ich po stenách triedy. 
•	 Poznámka: Plagáty môžete využiť aj na nasledujúcich 

hodinách. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 52
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 Digitálna trieda • Lekcia 7 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať obrázky podľa ich opisu
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o farbách
Písanie: určovať a napísať ’s vo vetách; priradiť stiahnuté 
a plné tvary s označením ’s; písať o obľúbených šatách 
(Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: what about

Zoznam pomôcok
CD $ 77; farebné obrázky rôzneho oblečenia, 
(minimálne 2 na žiaka (možnosť); SMF bábika a 
oblečenie z lekcie 5  (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa s triedou Do it! (viď strana 20) a zopakujte si farby. 
•	 Ukazujte na jednotlivé časti oblečenia, ktoré máte na sebe 

a opýtajte sa What’s this? What colour is it? / What are these? 
What colour are they? Opakujte s oblečením detí. 

Úvod
•	 Opýtajte sa detí, koľko častí oblečenia si pamätajú  

z príbehu a akej boli farby. Napíšte odpovede na 
tabuľu. Dovoľte žiakom pozrieť sa na stranu 52, aby si 
skontrolovali odpovede. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli do učebnice na stranu 53. 
Ukazujte na časti oblečenia a žiaci ich nahlas menujú. 

1  Listen and number. / Počúvajte a označte  
 číslom. $ 77
•	 Vysvetlite, že nahrávka je o dievčati a jej matke, ktoré sa 

rozprávajú o šatách. Žiaci budú počúvať a označovať číslom 
jednotlivé oblečenia v takom poradí, v akom odznejú. 

•	 Prehrajte celú nahrávku. Žiaci ukazujú na obrázky, keď 
počujú príslušné slovo. 

•	 Prehrajte opäť. Po prvej úlohe urobte pauzu a poukážte na 
príklad v učebnici. Otázkami si overte, či žiaci porozumeli. 
Prehrajte nahrávku ďalej, urobte pauzu po každej replike a 
žiaci označia obrázky číslom. 

•	 Prehrajte tretíkrát a žiaci dokončia a skontrolujú svoje 
odpovede.

Prepis nahrávky
1 Mum  This blue coat is nice. Try it on.
2 Girl  But I like this red coat, Mum.  
3 Mum  What about these pink trousers? They’re nice.  
4 Girl  But look at these red trousers. My favourite colour is red. 
5 Mum  OK. Well, these shoes are red.
    Girl Yes, I like them too.

ODPOVEDE
(in order on page) 2, 5, 3, 1, 4

2  Look at the pictures again. Point, ask and answer. /  
 Pozrite znovu na obrázky. Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť detí na otázky v učebnici. Prečítajte 

nahlas prvú textovú bublinu, deti opakujú po vás. Potom 
prečítajte druhú. Dbajte na správnu intonáciu. 

•	 Vyzvite dvojicu, aby textové bubliny prečítali nahlas.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa striedali a ukazovali na obrázky  

v cvičení 1 a vo dvojiciach  kládli otázky a odpovedali na ne. 
•	 Vyvolajte jednotlivo dvojice, aby sa pýtali a odpovedali 

nahlas. 
•	 Žiaci opäť pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na 

svoje šaty a kladú otázky a odpovedajú na ne. 

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu na skupiny po 4 - 6 žiakov. Každému 

žiakovi dajte aspoň dva obrázky rôzneho oblečenia  
z časopisu. (Prípadne môžu využiť bábiky, ktoré urobili 
podľa návodu zo SMF na 5.hodine)

•	 Deti striedavo zdvíhajú obrázky a pýtajú sa ostatných 
členov skupiny What colour is this… ? What colour are 
these… ?.

3 Circle ’s and match. / Zakrúžkujte’s a priraďte.
•	 Na tabuľu odpíšte prvú otázku z cvičenia 3.
•	 Spoločne sa pozrite na príklad. Vyzvite žiakov, aby ukázali 

na ’s, a potom ho zakrúžkovali. Opýtajte sa ich, aký je plný 
tvar pre What’s. Napíšte What is hneď vedľa. Upozornite na 
príklad v o učebnici. 

•	 Postup opakujte s druhou vetou. Opýtajte sa žiakov na 
plný tvar pre Where’s.

•	 Žiaci sa pozerajú na cvičenia v učebnici a v každej vete 
nájdu a zakrúžkujú ’s .  

•	 Spoločne skontrolujte. Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby 
zakrúžkovali ’s v ostatných vetách a povedali plný tvar. 

•	 Napíšte na tabuľu ’s . Opýtajte sa What letter is missing? 
Získajte i. Deti doplnia odpoveď v učebnici. 

ANSWERS
1 What ’s this? d
2 Where ’s my hat? a
3 It ’s under the seesaw. e
4 She ’s eight. b
5 He ’s my brother. c
  ’s = is

Rozšírenie
•	 Napíšte na tabuľu: Where is Billy? / It is green. / She is my 

mum. / What is this?
•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby zmazali is a napísali 

do viet ’s.

 Poznámka:  Teraz si môžete v pracovnom zošite na strane 
53 precvičiť písanie o obľúbených šatách. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 53
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 15
Lekcia 7 - test, testovacia kniha strana  21
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
  • Stopa 24  ( Slovná zásoba a frázy), Stopa 25 ( Pieseň), 
  Stopa 26 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 8 • Nová slovná zásoba/  
  Príbeh 

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať miesta v dome
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: kitchen, living room, dining room, bedroom, 
bathroom, garden
Ďalšie: certificate, show (sloveso), surprise, good, work,  
well done

Zoznam pomôcok
CD $ 78–80; Plagát k príbehu 8; Obrázkové kartičky 
bývania 76–81

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Every day! zo strany 50 a nalaďte triedu.
•	 Na tabuľu nakreslite obrázok domu a priblížte tému 

hodiny. Rozprávajte sa ako bývate. Opýtajte sa Where do 
you live? Who lives with you? 

Úvod
•	 Slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 76 - 81 a vyvoďte 

novú slovnú zásobu. Po jednom zdvihnite kartičky izieb  
v dome a vyslovujte slová. Opäť zdvihnite kartičky a 
opýtajte sa What’s this room? Potom zdvihnite kartičku 
záhrady a opýtajte sa What’s this? Názorne priblížte slová, 
ktorým deti nerozumejú.  

•	 Umiestnite kartičky na tabuľu a po jednej na ne ukazujte a 
deti hovoria slová. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 78
•	 Vyzvite žiakov, aby si otvorili učebnice a pozerali sa na 

obrázky častí domu.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú na 

obrázky a hromadne opakujú slová. 
•	 Na tabuľu nakreslite obrysy domu a dovnútra na vhodné 

miesta umiestnite kartičky (a von kartičku záhrady).  
Hovorte slová a deti ukazujú na kartičky a opakujú slová 
po vás. 

Prepis nahrávky $ 78
Listen and point.  
kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, garden
bathroom, kitchen, garden, living room, bedroom, dining room
Listen and repeat.  
kitchen, living room, dining room, bedroom, bathroom, garden

2 Listen and chant. / Počúvajte a hovorte riekanku.
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si vypočujú riekanku. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci opakujú slová. Môžu 

ukázať na príslušnú kartičku. Zopakujte viackrát. 

Prepis nahrávky $ 79
kitchen, kitchen, kitchen
living room, living room, living room
dining room, dining room, dining room
bedroom, bedroom, bedroom
bathroom, bathroom, bathroom
garden, garden, garden

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hru na pantomímu. Naznačte mimikou, 

gestikuláciou alebo krátkou dramatizáciou prípravu 
obloženého chlebíka. Deti zvolajú Kitchen!

•	 Jedného žiaka zavolajte pred tabuľu, aby naznačil inú 
aktivitu, ktorú robí v niektorej miestnosti. Ostatné deti 
hádajú.

•	 Zopakujte s inými slovami z dnešnej hodiny. 

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 80
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 8. Ukazujte na 

členov rodiny a pýtajte sa Who’s this?
•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 

happening? What room are they in? Povzbuďte žiakov k 
nápadom. 

•	 Vyzvite žiakov, aby sa počas počúvania pozerali na plagát 
a ukazovali na obrázky. Striedavo ukazujte na bubliny, keď 
odznieva ich text. 

•	 Klaďte otázky na kontrolu porozumenia ako napríklad: 
What has Rosy got? Is Grandma in the kitchen? Is Dad in the 
living room? Where’s Rosy’s family?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Znovu prehrajte nahrávku a žiaci 
súčasne sledujú text v učebnici.  

•	 Vyzvite žiakov, aby našli a ukázali na slová z cvičenia 1, 
ktoré sa vyskytujú v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázky. Striedavo 

menujte miesta v dome. Deti počúvajú a ukazujú na 
príslušné obrázky.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  54

 8 Where’s Grandma?
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 Digitálna trieda • Lekcia 8 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa otázky o tom, kde ľudia sú a odpovedať na ne 
Písať Is a Are na začiatku otázok
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: Where’s Grandma? She’s in the bedroom. Where 
are Dad and Billy? They’re in the kitchen. Is she in the garden? 
Yes, she is. Are they in the living room? No, they aren’t.

Zoznam pomôcok  
CD $ 80; Plagát k príbehu 8; Kartičky s pozdravmi 1–3; 
Obrázkové kartičky rodiny 62–67

Aktivity na rozcvičenie
•	 Na tabuľu nakreslite obrysy domu. Vyvolajte žiakov  

k tabuli, aby dokreslili miestnosti a záhradu. 
•	 Žiaci vymenujú jednotlivé miestnosti a aj záhradu. 

Obrázok na tabuli budete potrebovať aj neskôr. 

Úvod
•	 Ukážte na plagát 8 a opýtajte sa detí, čo sa stalo v príbehu.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa detí, ktoré miestnosti sa 

objavili v príbehu (kitchen, living room, dining room).

1  Listen to the story again and repeat. Act. /     
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 80
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 54. Skontrolujú, či si 

dobre zapamätali miestnosti.
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a žiaci opakujú.
•	 Vytvorte šesťčlenné skupiny. Každý žiak si vyberie postavu: 

Rosy, mama, otec, starý otec, stará mama a Billy. 
•	 Žiaci sa dohodnú sa na scénkach k jednotlivým častiam 

príbehu (viď návrhy scénok nižšie).
•	 Deti hrajú jednotlivé časti príbehu. Dohliadnite na správnu 

výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré skupiny k tabuli, aby zahrali scénky pred 

triedou.

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy celá šťastná otvára dvere. Mama ju víta a 
ukazuje rukami smerom do kuchyne. 

Obrázok 2 a 3. Rosy otvára dvere do kuchyne, hľadá svojich 
blízkych. Mama krúti hlavou. 

Obrázok 4: Mama a Rosy prechádzajú kuchynskými dverami, 
usmievajú sa. Stará mama ukáže tortu. Billy, otec a starý otec 
zdvihnú od radosti ruky. 

2 Look and say. /  Pozerajte a hovorte.
•	 Po jednom sa pozrite na obrázky a opýtajte sa detí čo na 

nich vidia. Prepíšte vety a otázky z učebnice na tabuľu  a 
vynechajte miesto pre slová označujúce miestnosť. 

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad  

Where’s Grandma? She’s in the garden. Is she in the bathroom? 
Žiaci zborovo opakujú vety a otázky.

•	 Vyvolajte žiakov k tabuli, aby nahradili kartičku slovom a 
vytvorili novú vetu.

•	 Precvičte spoločne triedou.
•	 Vyvolajte dvojice, aby prečítali otázky a odpovede. 
•	 Upriamte pozornosť žiakov na červené písmená. Vyvoďte 

aké sú ’s a ’re skratky (is and are). Ukážte deťom, ako 
vytvárame stiahnuté tvary She’s a They’re tak, že ich 
napíšete na tabuľu najprv oddelene a potom spolu. 

•	 Umiestnite obrázok starej mamy na jednu stranu tabule 
a minimálne dve kartičky iných členov rodiny na druhú. 
Napíšte She’s vedľa obrázku starej mamy a They’re vedľa 
ostatných obrázkov. Zameňte obrázok starej mamy za 
obrázok starého otca a napíšte slovo He’s.

•	 Napíšte Is vedľa jednotného čísla a Are vedľa množného. 
Vyvoďte, že Is používame na začiatku otázky, keď sa 
pýtame na jednu osobu a Are , keď sa pýtame na viac ľudí. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh na strane  54, 

alebo aby ukazovali na plagát k príbehu 8.
•	 Pýtajte sa otázky ako Is Grandma in the kitchen? Are Dad 

and Billy in the dining room? Where’s Grandpa?

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu prvú vetu z učebnice.  
•	 Opýtajte sa žiakov, či do medzery patrí Is alebo Are. Do 

medzery napíšte Is.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici a 

samostatne doplnili vety. 
•	 Skontrolujte cvičenie s celou triedou.  

ODPOVEDE
1 Is Billy in the bedroom? Yes, he is.
2 Are Mum and Dad in the garden? No, they aren’t.
3 Are Rosy’s aunt and uncle in the dining room? Yes, they are.
4 Is Rosy in the bathroom? No, she isn’t.

4  Look at the pictures again. Point, ask and answer. /  
 Znovu pozrite na obrázky. Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte
•	 Predveďte otázku a odpoveď s jedným žiakom z triedy. 
•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo kladú 

otázky k obrázkom v cvičení 3 a odpovedajú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby sa pýtali a odpovedali nahlas 

pred triedou.

Rozšírenie
•	 Umiestnite jednu z kartičiek členov rodiny (1–3, 62–67) 

do každej miestnosti v dome. 
•	 Pýtajte sa na ľudí v dome a deti odpovedajú, napríklad 

Is Grandma in the bedroom? Is Dad in the kitchen? Where’s 
Mum? Where’s Grandpa?

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach podobným 
spôsobom. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 55
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 8 • Gramatika 
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 Digitálna trieda • Lekcia 8 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie slová o bývaní
Používať slová o bývaní v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: upstairs, downstairs, house, flat
Ďalšie: follow, table, chair, go, through
Opakovanie: slovná zásoba bývania

Zoznam pomôcok
CD $ 81–82; Obrázkové kartičky bývania 76–85; 
Obrázkové kartičky hračiek 30–37

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Smiley face a zopakujte si slovnú zásobu  

o bývaní, ktorú sa deti naučili na hodine 1(viď strana 21).

Úvod
•	 Prezentujte štyri nové slová pomocou obrázkových 

kartičiek 82–85.  Po jednom ich zdvihnite, vyslovte slová  
a žiaci po vás opakujú.

•	 Dajte kartičky štyrom deťom a zavolajte ich dopredu. Ešte 
raz vyslovte slová. Keď deti budú počuť slovo, ktoré majú 
na kartičke, zamávajú ňou vo vzduchu. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 81
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na obrázky.
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a opakujú.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.
•	 Po jednom zdvihnite kartičky 76–85 a jednotlivcov vyzvite, 

aby hovorili slová.

Prepis nahrávky  

Listen and point.  
upstairs, downstairs, house, flat 
downstairs, house, upstairs, flat
Listen and repeat.  
upstairs, downstairs, house, flat 

Rozšírenie
•	 Umiestnite kartičky 76–85 na rôzne miesta v miestnosti. 

Slová hovorte v náhodnom poradí a deti ukážu na 
príslušný obrázok. 

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 82
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázok domu v učebnici. Ukazujte na 

rôzne miestnosti a žiaci ich nahlas pomenúvajú. Opýtajte 
sa detí, čo vidia v miestnostiach. 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov.  Prehrajte 
nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Počúvajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Hromadne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
Come into my house – roztvoria ruky, ako pri vítaní

What can you see? – pozerajú sa naľavo a napravo

Upstairs and downstairs – ukazovajú hore a dolu 

Come, follow me – naznačujú rukou “poď”

Go through the door – otvoria dvere

Go upstairs / Go downstairs – ukážu hore / ukážu dolu 

What’s in my bedroom / the dining room? – otvoria dvere

Four teddy bears – hladkajú macíka

Table and chairs – sadnú si 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si zaspievajú inú verziu pesničky. 

Umiestnite na tabuľu dve z kartičiek 76–85 ( Kartičky 
bývania) a jednu kartičku z 30–37 (Hračky).

•	 Deti znovu spievajú pesničku a vymenia jednu z izieb 
na tabuli za bedroom a dining room a jednu z hračiek 
teddy bear.

Kultúrna poznámka: Bývanie v Británii
Briti milujú bývanie v rodinných domoch, ale mladé dvojice 
a ľudia, ktorí žijú sami uprednostňujú byty. Typický dom  
v Británii má 2 až 4 spálne, kúpeľňu, kuchyňu a obývačku. 
V niektorých domoch nájdete  kuchyňu aj jedáleň, ktorá 
je miestom, kde rodina spolu sadá za stôl. Deti majú často 
svoju vlastnú izbu, ale rovnako sa nájdu rodiny, v ktorých  
sa deti delia o jednu izbu až do veku 10 rokov. 

Domy v Británii sú známe záhradkami, prednou alebo  
zadnou, ale často majú ľudia oboje. Briti sú dobrí 
záhradkári a mnohí pestujú svoje ovocie a zeleninu alebo 
sa iba kochajú v starostlivo upravenej zeleni. Ľudia, ktorí 
nemajú záhradky, si v niektorých mestách môžu prenajať 
malý kúsok zeme, a to na obdobie jedného roka. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  56
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 112
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 16
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 8  Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásky /ʃ/ samostatne a v slovách
Rozlišovať medzi hláskami /ʃ/, /s/, a /h/ 

Jazykové prostriedky
Základné: shoes, sheep, fish
Ďalšie: want

Zoznam pomôcok
CD $ 83–84; Fonetické kartičky 27–29 (sh)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si pesničku s abecedou na strane 51 a 

zopakujte si písmenká abecedy. 
•	 Hovorte písmenká abecedy s celou triedou.

Úvod
•	 Povedzte deťom, že hoci už poznajú všetky písmená 

nepoznajú ešte všetky hlásky, ktoré anglický jazyk má. 
Niektoré hlásky sú zastúpené viac ako jedným písmenkom 
(viď poznámku o hláskových skupinách/ dvojhláskach nižšie).

•	 Povedzte deťom, že sa pozriete na písmenká sh, ktoré 
dávajú hlásku  /ʃ/. 

•	 Napíšte sh na tabuľu veľkými písmenami a povedzte, že to 
je nový zvuk. Názorne predveďte znenie a žiaci zopakujú. 

•	 Po jednom zdvihnite fonetické kartičky 27–29 a hovorte 
slová, ktoré po vás trieda opakuje. Zdvíhajte v rôznom poradí. 

Jazyková poznámka: hláskové skupiny/ dvojhlásky
Odlišné hlásky, ktoré sú zastúpené kombináciou písmen 
ako  sh, ch, th sa volajú  ‘digrafy’. Tieto sa odlišujú od 
kombinácie spoluhlások o ktorých sa bude hovoriť neskôr. 
Tieto dvojhlásky sa považujú za plnohodnotné písmená 
abecedy.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 83
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na slová v učebnici, ktoré 

obsahujú písmenká sh. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky, počas ktorej žiaci počúvajú  

a ukazujú na obrázky.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky. Žiaci zborovo opakujú 

zvuky a slová. 
•	 Prehrajte nahrávku ešte raz ( viac ako jedenkrát, ak je to 

potrebné) a žiaci ukazujú na slová a opakujú ich. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
S and h say /ʃ/. 
/ʃ/ shoes /ʃ/ sheep /ʃ/ fish
Listen and repeat.  
/ʃ/ shoes /ʃ/ sheep /ʃ/ fish 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 84
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok. Povedzte im, že 

dievčatko sa volá Shirley. Opýtajte sa, čo má (a fish and a 
sheep). Opýtajte sa, ktoré šaty sú červené (her shoes).

•	 Prehrajte žiakom nahrávku, aby si ju vypočuli.  
•	 Rozmiestnite v triede tri fonetické kartičky. Opäť prehrajte 

nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď zaznie príslušné 
slovo. 

•	 Zopakujte riekanku riadok po riadku a žiaci opakujú po 
vás. Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku 
žiaci zborovo opakujú. 

•	 Prehrajte znovu, žiaci opakujú a sledujú text v učebnici. 

3  Read the chant again. Circle the sh sounds. /  
    Prečítajte si znovu riekanku. Zakrúžkujte zvuk sh
•	 Deti sa pozerajú na riekanku v cvičení 2.
•	 Upriamte pozornosť na zakrúžkované sh na začiatku slova 

Shirley. Vyzvite žiakov, aby našli a zakrúžkovali ostatné 
príklady sh na začiatku alebo na konci slov.

•	 Skontrolujte odpovede s celou triedou. Prečítajte si text 
spoločne, zdôraznite v slovách každú hlásku /ʃ/.

ODPOVEDE
Shirley’s shoes are red, The sheep is white,
Her T-shirt is blue. The fish is blue.
She’s got a toy sheep, Shirley wants to play,
And a toy fish too. With me and you.

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do štyroch skupín. Každej skupine 

zadajte činnosť, napríklad 
Skupina 1 – vyskočte čo najvyššie 
Skupina 2 – zatlieskajte 
Skupina 3 – zamávajte rukami 
Skupina 4 – otočte sa na mieste

•	 Hovorte spolu. Žiaci robia pohyby podľa dohody vždy, 
keď zaznie zvuk  /ʃ/.

•	 Dohodnuté činnosti medzi skupinami zamieňajte. 

4  Look at the picture and circle the correct sound. /  
 Pozrite sa na obrázok a zakrúžkujte správnu hlásku.
•	 Ukážte na prvý obrázok. Opýtajte sa What’s this? a naveďte 

ich na a sheep. Opýtajte sa What’s the sound? naveďte ich 
na /ʃ/. Ukážte žiakom, ako zakrúžkujete hlásku /ʃ/.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na ostatné obrázky a 
zakrúžkovali písmenká, ktorými slová začínajú.

•	 Skontrolujte odpovede. Na tabuľu napíšte slová z cvičenia 
4. Vyvolajte k tabuli jednotlivcov, aby dali do krúžku 
písmená, ktoré vytvárajú hlásky, ktorými začínajú.

ODPOVEDE
1 sh  2 s  3 h  4 sh

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 57
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 8 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 8 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Čítanie: čítať a porozumieť opisu bytu ; nájsť špecifické 
informácie v texte

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich lekcií
Ďalšie: balcony, little, next door

Zoznam pomôcok
CD $ 85; Obrázkové kartičky bývania 76–85; čistý 
hárok papiera pre každé dieťa; sada farbičiek pre každú 
skupinu, 4 - 6 detí (rôzne)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Order the letters a zopakujte si slovnú zásobu  

o bývaní (viď strana 20).
•	 Rozprávajte sa o bývaní. Vyzvite deti, aby rozprávali  

o miestnostiach u nich doma. Povzbuďte ich, aby o nich 
niečo povedali, napríklad My bedroom is pink. 

Úvod
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a opýtajte sa, aký je 

to text. Je to Andyho webová stránka. Ukážte na fotografiu 
rodiny a ukážte na Andyho vpravo dolu na fotografii. 

•	 Ešte predtým, než text s deťmi prečítate, opýtajte sa Where 
does Andy live – in a house or in a flat?

1  Point to the rooms. Say the words. / Ukazujte na  
  miestnisti. Hovorte slová.
•	 Spoločne sa pozrite na obrázok. Ukazujte na rôzne 

miestnosti a deti zborovo hovoria názvy miestností. 
•	 Vzorovo povedzte slovo balcony, keď ukazujete na 

obrázok balkónu. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na rôzne 

miestnosti a hovoria ich názvy.

ODPOVEDE
living room, dining room, bedroom

2  Listen and read. / Počúvajte a opakujte. $ 85
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte znovu. Odpovedzte žiakom na prípadné otázky.
•	 Skontrolujte porozumenie jednoduchými otázkami ako 

Is the dining room big? Is the big bedroom for Andy? Has the 
flat got a balcony? What can you see from the balcony?

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky na konci webovej 
stránky a aby ukázali na fotografiu, kde je Andyho sestra 
(fotografia 1). Potom majú nájsť Andyho sestru (kľačí dolu 
vedľa Andyho).

Rozšírenie
•	 Nasledujúce slová napíšte pod sebou na tabuľu: 

a living room 
four bedrooms 
a balcony 
a garden 
two dining rooms 
a bathroom

•	 Zavolajte jedného žiaka dopredu. Opýtajte sa  
Has Andy’s flat got a living room? žiak odpovedá Yes  
a označi slovo living room.

•	 Postup opakujte aj s inými deťmi.

3 Read again and write. / Čítajte znovu a píšte.
•	 Vysvetlite deťom, že sa pozriete na vety a budete ich 

dokončovať.
•	 Na tabuľu napíšte príklad odpovede s medzerou pre 

konečné slovo a zoznam štyroch možností z rámčeka. 
Vyzvite deti, aby vybrali najlepšie slovo, ktorým sa dá veta 
dokončiť (flat). 

•	 Vyvolajte jedného žiaka, aby vetu prečítal. Ukážte na 
príklad odpovede v knihe. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a deti počúvajú. Ďalej ich 
vyzvite, aby si text prečítali a dokončili ďalšie vety.

•	 Priebeh aktivity sledujte a pomôžte, ak je to potrebné.
•	 Skontrolujte odpovede. Vyvolajte jednotlivcov, aby vety 

prečítali nahlas. 

ODPOVEDE
1 There are photos of Andy’s flat.
2 The sofa is in the living room.
3 The dining room is little.
4 One bedroom is big.

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do skupín (4- 6 detí). Každému žiakovi 

dajte čistý hárok papiera a každej skupine sadu farbičiek. 
•	 Deti nakreslia svoju obľúbenú izbu.
•	 Deti postupne zdvihnú svoj obrázok a povedia ostatným  

v skupine o izbe, ktorú si vybrali. 
•	 Niektorých žiakov vyzvite, aby porozprávali o svojej 

obľúbenej izbe. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 58
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zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: dať položky do správneho poradia
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázku, ktorá začína 
Where’s…
Písanie: určovať samohlásky v slovách; písať o svojom 
dome (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich lekcií
Ďalšie: TV

Zoznam pomôcok
CD $ 86; Obrázkové kartičky bývania 82–83; Fonetické 
kartičky 1, 5, 9, 15, 21

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Come into my house zo strany 56 a zopakujte 

si slovnú zásobu z tejto lekcie. 

Úvod
•	 Opýtajte sa detí, čo si zapamätali z textu z predchádzajúcej 

hodiny. Vyzvite deti, aby vymenovali miestnosti, v ktorých 
Andy býva a aby povedali, čo si o nich pamätajú. 

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na dvojice obrázkov  
v učebnici na strane 59. Ukazujte na jednotlivé miestnosti 
a deti ich pomenujú. Vyzvite ich, aby vymenovali čo 
najviac vecí v miestnostiach. 

1 Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 86
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú dievčatko, ktoré opisuje 

miestnosti v dome. Žiaci budú počúvať a označovať 
číslom izby v takom poradí, v akom odznie ich opis. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti ukazujú na príslušné 
miestnosti. 

•	 Opäť prehrajte nahrávku a prerušte po prvej časti a 
poukážte na príklad v rámčeku.  Skontrolujte porozumenie 
niekoľkými otázkami. 

•	 Pokračujte v prehrávaní a prerušte na príslušných 
miestach, aby žiaci mohli označiť číslom každú miestnosť.

•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku a deti doplnia odpovede. 
Skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1  Look, this is my house. It’s got an upstairs and a downstairs. 

Upstairs, you can see two bedrooms.  
2 Also upstairs, you can see two bathrooms.  
3 Downstairs, there is a kitchen.
4 Look, this is the living room. It’s got a TV and a sofa.
5 And here is the dining room. The family can eat here.

ODPOVEDE
1 bedroom  2 bathroom  3 kitchen   
4 living room  5 dining room

2  Look at the picture again. Ask and answer. /  
 Znovu sa pozrite na obrázok. Pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky a odpovede  

v textových bublinách. Prečítajte prvú nahlas a deti 
zopakujú po vás. Potom prečítajte druhú textovú bublinu. 
Dbajte na správnu intonáciu. Nacvičujte ju s triedou.  

•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby textové bubliny prečítali nahlas. 
•	 Zdvihnite kartičky poschodia a prízemia. Pomenujte každú 

miestnosť na obrázku a opýtajte sa Upstairs or downstairs? 
Deti sa pozrú na obrázok a odpovedia, či je obrázok hore 
na poschodí alebo dolu na prízemí.

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo sa pýtajú a 
odpovedajú na otázky o miestnostiach v cvičení 1.

•	 Prechádzajte sa v triede a pomôžte deťom, keď je to potrebné. 
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby aktivitu predviedli nahlas 

pred triedou. 

3  Say the vowel letters. Circle the vowels in  
 the words. / Hovorte samohlásky. Zakrúžkujte  
 samohlásky v slovách.
•	 Odpíšte samohlásky a príklad z knihy na tabuľu. Ukazujte 

na samohlásky a deti ich zborovo vyslovujú. 
•	 Upriamte pozornosť na príklad. Vyzvite žiakov, aby vykríkali 

samohlásky a priebežne ich krúžkujte. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli do učebnice. Poskytnite im čas, 

aby zakrúžkovali ostatné samohlásky vo vetách. Kým žiaci 
pracujú, napíšte zvyšné vety na tabuľu. 

•	 Skontrolujte odpovede. Vyvolajte k tabuli jednotlivcov, aby 
zakrúžkovali samohlásky vo vetách.  

ODPOVEDE
1 This is a kitchen.
2 She’s in the dining room.
3 Here are two bathrooms.
4 Well done, Rosy.
5 Where’s Grandma?
6 The bedrooms are upstairs.

Rozšírenie
•	 Povedzte žiakom, aby sa pozreli na stranu 58. Vyberte 

ľubovoľné slovo a žiaci určia, ktoré písmenká sú samohlásky. 

Rozšírenie
•	 Napíšte na tabuľu riekanku, aby ste si ďalej precvičili 

samohlásky: 
A, e, i, o, u. We are vowels and we help you. Hovorte s 
triedou.

•	 Dopredu zavolajte päť detí. Každému dajte inú kartičku 
samohlásky. Opäť povedzte riekanku. Deti zdvihnú 
písmenko, keď ho počujú. 

 Poznámka:  Teraz s deťmi môžete urobiť cvičenia v 
pracovnom zošite  na strane 59 a precvičiť si písanie o bývaní. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  59
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 17
Lekcia 8 - test, Testovacia kniha strana 22
$ Žiacky  MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 27 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 28 ( Pieseň), 
 Stopa 29 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 9 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať potraviny v obedári
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: lunch box, sandwich, drinks, apple, banana, biscuit
Ďalšie: lunch, lunchtime, choose, share, get

Zoznam pomôcok
CD $ 87–89; Plagát k príbehu 9; Obrázkové kartičky 
obedára 86–91; skutočné potraviny zo slovnej zásoby 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Come into my house v učebnici na strane 56 a 

nalaďte sa na hodinu.
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu.
•	 Povedzte deťom, že nový príbeh bude o tom, aké je 

potrebné vedieť sa podeliť s druhými. Porozprávajte sa  
o tom.

Úvod
•	 Prezentujte novú slovnú zásobu s kartičkami 86–91 (alebo 

skutočnými potravinami). Po jednom kartičky alebo 
potraviny  zdvihnite a opýtajte sa What’s this? Vzorovo 
povedzte potraviny, ktoré deti nevedia. 

•	 Zdvihnite kartičky alebo potraviny v inom poradí a opakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 87
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 38–42 a pozrú si 

obrázky potravín.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na príslušné 

obrázky. Zopakujte podľa potreby.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú  slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
lunch box, sandwich, drinks, apple, banana, biscuit
drinks, sandwich, apple, biscuit, lunch box, banana
Listen and repeat.  
lunch box, sandwich, drinks, apple, banana, biscuit

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa What have I got? s celou triedou (viď strana 

20). Ak na tretíkrát uhádnu názov potraviny, dostávajú 
bod a ak neuhádnu, tak bod dostáva učiteľ. 

•	 Deti sa pýtajú Is it a… ?, až kým  neuhádnu, o akú 
potravinu sa jedná. Priebežne zapisujte skóre na tabuľu.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 88
•	 Žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte druhýkrát a žiaci hovoria slová. 
•	 Po triede rozmiestnite kartičky. Deti počúvajú a ukazujú 

na príslušné kartičky. Môžete zopakovať viackrát, ak je to 
potrebné. 

Prepis nahrávky
lunch box, lunch box, lunch box 
sandwich, sandwich, sandwich
drinks, drinks, drinks 
apple, apple, apple 
banana, banana, banana
biscuit, biscuit, biscuit 

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 89
•	 Predstavte príbeh s plagátom č.9. Žiaci pomenujú čo 

najviac vecí z plagátu.
•	 Hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s happening 

in the story? Stimulujte ich predstavivosť. 
•	 Vyzvite žiakov, aby sa počas počúvania pozerali na plagát 

a ukazovali na obrázky. Postupne ukazujte na textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Klaďte otázky na kontrolu porozumenia ako Where are 
Rosy and Tim? What time is it? Has Rosy got her lunch box? 
Who helps Rosy? Is there enough for Rosy??

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Znovu prehrajte nahrávku a žiaci 
súčasne sledujú text v učebnici.  

•	 Vyzvite žiakov, aby našli a ukázali na slová z cvičenia 1, 
ktoré sa vyskytujú v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite obrysy veľkého obedára. 

Po jednom volajte deti k tabuli, aby obedár naplnili 
potravinami. Povedzte napríklad  Draw three bananas. 
Naplňte celý obedár.

•	 Ukazujte na jednotlivé potraviny a deti hovoria ich 
názvy, napríklad two sandwiches, five drinks…

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 60

 9 Lunchtime!
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 Digitálna trieda • Lekcia 9 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Tvoriť vety s ’ve got / haven’t got
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: I’ve got an apple / two sandwiches. I haven’t got 
my lunch box.

Zoznam pomôcok  
CD $ 89; Plagát k príbehu  9; Obrázkové kartičky 
obedára 86–91; 
Hárok papiera pre každé dieťa (možnosť); jabĺčko

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Snap! s kartičkami 86–91 a zopakujte si slovnú 

zásobu z predchádzajúcej hodiny (viď strana 19). 

Úvod
•	 Ukážte na plagát k príbehu 9 a opýtajte sa detí, čo sa stalo 

v príbehu.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, aké potraviny sa v príbehu 

objavili.

1  Listen to the story again and repeat. Act. /    
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 89
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 60. Overia si, koľko slov 

si správne zapamätali z úvodnej aktivity. 
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a žiaci opakujú. 
•	 Rozdeľte triedu do skupín po štyroch, aby si vybrali 

postavy: slečna Jonesová, Rosy, Tim a spolužiačka Rosy.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na scénky medzi Timom a 

Rosy a dohodli sa, čo zahrajú (viď návrhy nižšie). 
•	 Deti hrajú jednotlivé scénky a zároveň počúvajú nahrávku. 

Monitorujte aktivitu a kontrolujte správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby svoj príbeh zahrali pred celou 

triedou.

Story actions / Scénky z pesničky
Obrázok 1: Slečna Jonesová ukazuje na tašku. Rosy zdvihne 
prázdne ruky. Vyzerá smutne. 

Obrázok 2: Tim podáva Rosy obložený chlebík. 

Obrázok 3: Spolužiačka podáva Rosy jablko.  

Obrázok 4: Rosy sa postaví a rozpaží ruky a naznačuje, že stôl 
je plný potravín.  

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Žiaci sa postupne pozerajú na obrázky a jednotlivo 

hovoria, čo na každom vidia. Na tabuľu prepíšte vety  
a vynechajte miesto pre názvy potravín.  

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu pre vety I’ve got two apples. I haven’t got 
my sandwich. I’ve got a biscuit. 

•	 Zdvihnite jabĺčko a povedzte I’ve got an apple. Začudujte 
sa a ukážte prázdne ruky a povedzte I haven’t got an apple. 
Postup zopakujte aj so školskými pomôckami. 

•	 Opäť sa pozrite na tri vety v učebnici. Povedzte deťom, 
že odškrtnete vety, v ktorých deti niečo majú a krížikom 
označíte vety, v ktorých deti nemajú nič. Vyzvite ich, aby 
vám povedali, ktoré vety označíte fajkou (1 a 3) a ktoré 
krížikom (2). 

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. 
Vyvolajte jednotlivcov, aby vety po jednom prečítali.  

•	 Upozornite na gramatický rámček s plným tvarom have got 
a stiahnutým tvarom ’ve got a haven’t got. Názorne ukážte, 
ako vytvoríme obidva tvary tak, že ich napíšete na tabuľu. 

•	 Upriamte pozornosť žiakov na tretiu vetu. Opýtajte sa, prečo 
hovoríme an apple (because ‘apple’ begins with a vowel). 

 Poznámka:  Neurčitý člen  a a an bude predmetom obsahu 
6.hodiny.

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu tri alebo štyri vety ako _________ a 

banana / drink.
•	 Zdvihnite kartičku s obrázkom banána a prikývnite na 

znak toho, že to máte. Opýtajte sa, čo patrí do medzery. 
Vyvoďte I’ve got a banana. 

•	 Zdvihnite kartičky nápojov, pokrúťte hlavou na znak “nie” a 
vyvoďte I haven’t got a drink. 

•	 Zopakujte postup aj s ostatnými kartičkami a vetami. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Jeden 

žiak nahlas prečíta príklad. 
•	 Žiaci samostatne doplnia ostatné vety.
•	 Odpovede spoločne skontrolujte. Deti zborovo hovoria 

vety. 

ODPOVEDE
1 I haven’t got a drink. 4 I’ve got a banana.
2 I’ve got a lunch box. 5 I’ve got two drinks.
3 I haven’t got a sandwich. 6 I haven’t got an apple.

4  Look at the pictures again. Say and answer. /  
 Pozerajte znovu na obrázky. Hovorte  
 a odpovedajte.
•	 Žiaci sa opät pozrú na dva obrázky v učebnici. Ukazujte na 

jednotlivé obrázky a pýtajte sa What has he / she got?
•	 Názorne predveďte dialóg s jedným žiakom z triedy. 
•	 Deti budú pracovať vo dvojiciach. Striedajú sa v opisovani 

ľudí na obrázku a hovoria, čo majú alebo nemajú. 
•	 Vyzvite niektoré deti, aby nahlas povedali, čo ľudia majú 

alebo nemajú.   

Rozšírenie
•	 Požiadajte deti, aby si vyložili na lavicu svoje obedáre. 

Vo dvojiciach povedia, čo v obedári majú alebo nemajú. 
•	 Iná alternativa: Nakreslia obedár a použijú svoje obrázky  

z predchádzajúceho cvičenia. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 61
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Gramatika
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 Digitálna hodina • Lekcia 9 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať ďalšie druhy potravín
Použiť názvy potravín v kontexte pesničky 

Jazykové proestriedky
Základné: tomato, pear, grapes
Opakovanie: názvy potravín v obedári

Zoznam pomôcok
CD $ 90–91; Obrázkové kartičky obedára 86–94; 
skutočné potraviny zo slovnej zásoby (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Do it! (viď strana 20) a zopakujte si slovnú 

zásobu z tejto lekcie.

Úvod
•	 Prezentujte tri nové slovíčka s kartičkami 92–94 alebo 

pomocou skutočných potravín. Zdvihnite ich postupne, 
hovorte slová a žiaci opakujú po vás.

•	 Umiestnite kartičky na tabuľu. Ukazujte na ne, pomenujte 
obrázky a žiaci opäť opakujú.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 90
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú  

a opakujú.
•	 Rozdajte kartičky deťom a povedzte im, aby povedali 

triede, čo majú. 

Prepis nahrávky.
Listen and point.  
tomato, pear, grapes 
pear, tomato, grapes  
Listen and repeat.  
tomato, pear, grapes 

Rozšírenie
•	 Tri kartičky umiestnite v priestore triedy. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu. Vyzvite deti, aby ukazovali na 

príslušné kartičky potravín, keď zaznie ich názov.  

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 91
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a povedali, kto 

je na obrázku. Opýtajte sa ich, o čom asi bude pesnička. 
Ukazujte na potraviny a pýtajte sa jednotlivcov What’s this? 
/ What are these? 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázok, keď zaznejú  tri nové slová.

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej 
učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

Rozšírenie
•	 Štyrom deťom rozdajte kartičky s obrázkom sendviča, 

paradajky, hrušky a hrozna. Zavolajte ich pred tabuľu.
•	 Znovu si zaspievajte. Keď zo štvorice niekto bude počuť 

názov potraviny na svojom obrázku, podá obrázok 
inému spolužiakovi z triedy. 

•	 Ďalší štyria žiaci, ktorí teraz majú kartičky prídu pred 
tabuľu a zaspievajú pesničku. 

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a dohodli sa na 

scénkach, ktoré by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Hromadne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky k pesničke
Open my lunch box – názorne ukážu otváranie tašky alebo  
  krabice

What can you see? – ukážu na oči

I’ve got – názorne ukážu, zdvihnú jednotlivé potraviny

You can share with me / I’m happy to share – ponúknu    
  “potraviny” spolužiakom 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 62
Obrázkový slovník, Pracovný zošit 112
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda • Lekcia 9 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásky /ʧ/ samostatne a v slovách 
Rozlišovať medzi hláskami /ʧ/, /k/, a /h/ 

Jazykové prostriedky
Základné: chair, teacher, chick
Ďalšie: chirp, say

Zoznam pomôcok
CD $ 92–93, Fonetické kartičky 30–32 (ch)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, ktorú dvojicu písmen si priblížili na 

minulej hodine fonetiky (sh) a akú hlásku tieto písmená 
spolu vytvárajú (/ʃ/).

•	 Zistite, či si žiaci pamätajú niektoré slová z hodiny, ktoré 
túto hlásku obsahujú (shoes, sheep, and fish).

•	 Pri každom slove sa opýtajte, či hláska /ʃ/ je na začiatku 
alebo na konci slova. Slová napíšte na tabuľu a jednotlivo 
volajte žiakov, aby hlásku sh dali do krúžku.

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku na strane 57  
a zopakujte si hlásku /ʃ/.

Úvod
•	 Povedzte deťom, že sa pozriete na písmenká ch, ktoré 

predstavujú hlásku /ʧ/. 
•	 Napíšte ch na tabuľu veľkými písmenami. Názorne 

preveďte hlásku a deti opakujú po vás. 
•	 Po jednom zdvíhajte fonetické kartičky 30–32 a hovorte 

slová. Žiaci opakujú. Zopakujte v inom poradí slov.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 92
•	 Deti sa pozerajú na slová v učebnici, ktoré obsahujú 

písmená ch.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky. Deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti zborovo opakujú 

zvuky aj slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku (viackrát, ak je to potrebné), deti 

ukazujú na slová a opakujú ich. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
C and h say /ʧ/.
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʧ/ chick
Listen and repeat.  
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʧ/ chick

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 93
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok. Opýtajte sa  

Who’s this? a teacher. Opýtajte sa What’s she got?  
a chick. Opýtajte sa, kde sedí (predveďte názorne),  
získajte on a chair.

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú riekanku. 
•	 Tri kartičky umiestnite na rôzne miesta v triede. Prehrajte 

znovu a deti ukazujú na príslušné kartičky. 
•	 Nahlas hovorte každý riadok riekanky a žiaci opakujú po 

vás. Prehrajte znovu a prerušte po každom riadku.
•	 Prehrajte znovu a žiaci sledujú text riekanky v učebniciach.

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že sú kuriatka. Zakaždým, keď budú v 

riekanke počuť zvuk /ʧ/, musia zatrepať krídlami.

3  Read the chant again. Circle the ch sounds. /  
 Čítajte a znovu hovorte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásku ch.
•	 Deti sa pozerajú na riekanku v cvičení 2c.
•	 Upriamte pozornosť na zakrúžkované ch na začiatku slova 

Charlie. Vyzvite žiakov, aby našli a zakrúžkovali ostatné 
príklady ch na začiatku alebo na konci slov.

•	 Skontrolujte odpovede s celou triedou. 

ODPOVEDE
My name’s Charlie.
This is my teacher.
She’s on a chair.
She’s got a little chick.
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
Chirp, chirp, chirp, says the chick.
My teacher’s on a chair.
She’s got a little chick.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu umiestnite tri fonetické kartičky a napíšte 

novú riekanku: Teacher, chair, teacher, chair, chick, chick, 
chick!

•	 Ukazujte na karty súčasne ako hovoríte slová a deti 
opakujú. Zvyšujte tempo.

•	 Opakujte, až kým deti nebudú stačiť.

4  Look at the picture and circle the correct sound. /  
 Pozerajte na obrázok a a zakrúžkujte správnu  
 hlásku.
•	 Ukážte na prvý obrázok. Opýtajte sa What’s this? a chair. 

Opýtajte sa What’s the sound? /ʧ/. Ukážte deťom, ako 
zakrúžkovať zvuk /ʧ/.

•	 Vyzvite deti, aby zakrúžkovali začiatočné hlásky.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede podľa tabule.

ODPOVEDE
1 ch  2 c  3 h  4 ch

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 63
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 9 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť opisom potravín v obedári; 
priradiť jednotlivé obedáre k ich opisom

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: cheese, water, today

Zoznam pomôcok
CD $ 94; Obrázkové kartičky obedára 86–94

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Jump (viď strana 19) a zopakujte si slovnú 

zásobu z tejto lekcie.

Úvod
•	 Rozprávajte sa s deťmi o obedároch. Opýtajte sa Have 

you got a lunch box? Spočítajte, koľkí odpovedali kladne.  
Opýtajte sa What colour is your lunch box? What have you 
got in it today?

•	 Deti sa pozerajú na obrázky a pokúsia sa predpovedať  
o čom je text (three children are describing what they’ve got 
in their lunch boxes).

1  Point to the food. Say the words. / Ukazujte na  
  potraviny. Hovorte slová.
•	 Deti sa opäť pozerajú na obrázky. Ukazujte na rôzne 

potraviny a deti hovoria ich názvy. 
•	 Môžete deti nechať pracovať vo dvojiciach. Striedavo 

ukazujú na obrázky a hovoria slová.  

ODPOVEDE
sandwich, apple, drink, orange, banana, pear, biscuit

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 94
•	 Povedzte deťom, že všetky tri deti budú opisovať, čo majú 

v obedári. Opíšu jeden z troch obedárov A, B, alebo C.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v knihe. 
•	 Prehrajte druhýkrát. Urobte prestávku po každom opise. 

Odpovedzte deťom na prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie jednoduchými otázkami ako 

Has he got an orange? Has she got a banana? Has he got two 
sandwiches?

•	 Porozprávajte sa s deťmi o obedároch. Opýtajte sa Do you 
like lunch box A / B / C? What is your favourite food in lunch 
box A / B / C?

Rozšírenie
•	 Deti si zatvoria knihy. Povedzte im, že opäť prehráte 

nahrávku.  
•	 Upozornite deti, že musia počúvať veľmi pozorne.  

Ak dieťa v nahrávke má niečo z potravín, deti prikývnu 
hlavami. Ak dieťa v nahrávke nemá nič z potravín, tak 
pokrútia hlavami.

3  Read again. Write A, B or C. / Čítajte znovu.  
  Napíšte A, B. alebo C.
•	 Pozrite sa na obrázok dievčatka a prečítajte vetu Her lunch 

box is A. Pozrite sa na obedár A a vyzvite deti, aby povedali, 
čo vidia. Potom prečítajte opis obedára dievčaťa. 

•	 Povedzte deťom, aby si prečítali o chlapcovi a druhom 
dievčati a vybrali ich obedáre tak, že sa dobre pozrú na 
obrázky a prečítajú si príslušný text. Do medzery napíšu 
písmeno, ktorým je označený správny obedár. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.

ODPOVEDE
1 A  2 C  3 B

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite línie troch obedárov a označte ich 

A, B, a C. Vyplňte obedáre “potravinami” , pomôžte si 
kartičkami 86–94.

•	 Opíšte jeden z obedárov a trieda určí, ktorý to je. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo jeden opisuje 

obedár a druhý háda, ktorý to je. 
•	 Vyzvite jedného žiaka, aby opísal obedár pred triedou. 

Žiaci hádajú.

Kultúrna poznámka: Stravovanie v škole
Najčastejšie obedňajšia prestávka vo väčšine škôl začína 
okolo 12 a trvá asi jednu hodinu. Deti sa najskôr najedia 
a potom ešte majú čas ísť na ihrisko, kým nezačnú 
popoludňajšie hodiny. V mnohých školách deti môžu 
obedovať v jedálni, ale veľa detí si nosí do školy suchý 
obed v obedároch. 

V školských obedároch, majú deti najčastejšie obložené 
chlebíky, nejaké ovocie. balíček čipsov, niečo na pitie 
a snáď aj sladkosť. Čoraz častejšie sú v samoobsluhách 
dostupnejšie zdravšie alternatívy sladkostí alebo čipsov 
ako napríklad sušené ovocie alebo jogurty v tubách. 

Vďaka televíznemu programu, ktorý uvádzal Jamie 
Oliver sa stravovanie v britských školách uberá zdravším 
smerom. Od roku 2005, kedy program začal, školy 
ponúkajú zdravšie jedlá s väčším množstvom ovocia a 
zeleniny.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 64
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 Digitálna trieda • Lekcia 9 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať veci na základe počutia
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o obedári
Písanie: dopĺňať vety s a alebo an; písať o obedári  
(Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a  jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: inside

Zoznam pomôcok
CD $ 95; hárok papiera pre každé dieťa (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa A long sentence (viď strana 21) a zopakujte si 

všetky názvy potravín, ktoré deti vedia.  
•	 Povedzte In my lunch box I’ve got an apple. Vyberte 

jedného žiaka, ktorý bude pokračovať, napríklad In my 
lunch box I’ve got an apple and an orange. Pokračujte, 
pokým nevyčerpáte známu slovnú zásobu. 

Úvod
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na tabuľku v cvičení 1 a pokúsili 

sa predpovedať, o čom budú počúvať (three children 
talking about what’s in their lunch boxes).

•	 Ukazujte na jednotlivé potraviny a deti ich pomenúvajú. 

1 Listen and tick (✓). / Počúvajte a označte ✓ $ 95
•	 Povedzte deťom, že budú počúvať nahrávku a rozhodovať, 

či hovoriaci má v obedári daný druh potraviny. Ak ho 
majú, označia správny rámček.   

•	 Prehrajte celú nahrávku. Počas počúvania žiaci ukážu na 
príslušný obrázok, ktorého názov odznie.

•	 Prehrajte nahrávku znovu, ale po prvej položke urobte 
pauzu. Upozornite žiakov na  príklad v učebnici. Opýtajte 
sa, aké iné potraviny má hovoriaci v obedári (an egg and a 
biscuit). Povedzte im, aby označili rámčeky v prvom rade 
pre egg a biscuit.

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci označia slová v 
druhom rade. Zopakujte aj s treťou časťou nahrávky.

•	 Prehrajte celú nahrávku tretíkrát, aby si žiaci dokončili 
svoje odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1  I’ve got a red lunch box. What’s in my lunch box? Let’s see. In my 

lunch box I’ve got a sandwich. I’ve got an egg and a biscuit. 
2  My lunch box is blue. Look inside! I’ve got an orange, I’ve got a 

sandwich, and I’ve got a pear. I haven’t got a biscuit today.
3  I’ve got a purple lunch box. Let’s see what’s inside. Ah, I’ve got 

an apple. Mm, that’s good. I’ve got an egg and I’ve got some 
grapes. I’ve got eight grapes!

ODPOVEDE

Rozšírenie
•	 Deti pracujú v malých skupinách. Na ľavú stranu hárku 

napíšu pod seba mená spolužiakov v skupine. Potom 
nakreslia šesť čiar smerom dolu vedľa mien. Hore nad 
každé políčko napíšu názov potraviny podobne ako v 
cvičení 1. 

•	 Deti postupne povedia ostatným v skupine, čo majú 
v obedároch. Ostatné deti označujú potraviny, ktoré 
spolužiaci majú. 

2  Look at the pictures again. Ask and answer. /  
 Pozrite znovu na obrázky. Pýtajte sa   
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby nahlas prečítali slová v textovom 

políčku a celá trieda zborovo opakuje. Dbajte na správnu 
intonáciu.

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Kladú podobné otázky a 
odpovedajú na ne. Používajú slová z rámčeka. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby otázky a odpovede predviedli 
nahlas pred triedou. 

3 Write. / Píšte.
•	 Na ľavú stranu tabule napíšte 5 samohlások a pod ne známe 

podstatné mená, ktoré nimi začínajú. Na pravú stranu napíšte 
podstatné mená začínajúce spoluhláskou.

•	 Napíšte an pred podstatné mená začínajúce samohláskou 
a a pred podstatné mená začínajúce spoluhláskou. Nahlas 
slová aj s členmi prečítajte a deti zborovo opakujú. Zmažte 
členy, hovorte slová a žiaci dopĺňajú a alebo an.

•	 Napíšte príklady viet na tabuľu a vynechajte v nich 
medzeru na členy. Opýtajte sa detí, ktorý člen patrí do 
medzier. Doplňte najprv an a potom a .  

•	 Deti doplnia a alebo an do každej medzery. Vyvolajte 
jednotlivcov, aby členy správne napísali do viet.  

ODPOVEDE
1 a  2 an  3 an  4 a  5 a  6 an

 Poznámka:  Teraz si môžu deti v pracovnom zošite na 
strane 65 precvičiť písanie o svojom obedári. 

Opakovanie 3  Učebnica stranY  66–67 

 OPaKOVanie  KĽÚč  UčiteĽsKÁ KniHa strana 116  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 65
Hárok osobného rozvoja, KM strana 19
Testovacia kniha  
 • Lekcia  9 - test, strana 23
 • Opakovací test 3, strana 24
 • Test zručností 3, strana 26
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
• Stopa 30 (Nová slovná zásoba, frázy), Stopa 31 (Pieseň), 
 Stopa 32 (Fonetika)



 80 Unit 10

Hodina 1  Učebnica strana 68 

 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Nová slovná zásoba /  
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať prídavné mená a opísať aké vlasy ľudia majú
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: brown, blond, curly, long, short, straight 
Ďalšie: over there, hair, new, friend

Zoznam pomôcok
CD $ 96–98; Plagát k príbehu 10; Obrázkové kartičky 
priateľov 95–100

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Open my lunch box! zo strany 62 a nalaďte 

triedu.
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu. 
•	 Povedzte deťom, že dnešný príbeh je o priateľoch. 

Niekoľkých žiakov sa opýtajte na mená ich priateľov. 

Úvod
•	 Rukami sa dotknite svojich vlasov, alebo ukážte na vlasy 

jedného žiaka. Povedzte slovo hair a napíšte ho na tabuľu. 
•	 K prezentácii novej slovnej zásoby si vezmite kartičky 

95–100. Po jednej ich zdvíhajte a pýtajte sa Long or short 
hair? Blond or brown hair? Curly or straight hair? 

•	 Zdvíhajte kartičky v inom poradí a zopakujte aktivitu.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 96
•	 Vyzvite žiakov, aby si otvorili učebnice a pozerali sa na 

obrázky rôznych typov vlasov.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú na 

obrázky a hromadne opakujú slová. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 95–100 a jednotlivci hovoria 

slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
long, short, blond, brown, curly, straight
curly, long, brown, blond, straight, short
Listen and repeat.  
long, short, blond, brown, curly, straight

Rozšírenie
•	 Opäť prehrajte nahrávku. Vždy, keď zaznie slovo, ktoré 

opisuje ich typ vlasov, postavia sa.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 97
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si vypočujú riekanku. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci opakujú slová. Môžu 

ukázať na niekoho, kto má ten typ vlasov, ktorý sa zhoduje 
so slovom, ktoré počujú. Zopakujte viackrát. 

Prepis nahrávky
long, long, long
short, short, short
blond, blond, blond 
brown, brown, brown
curly, curly, curly
straight, straight, straight

Rozšírenie
•	 Zavolajte šesť žiakov pred tabuľu a každému dajte 

kartičku z cvičenia 1. 
•	 Prehrajte opäť nahrávku. Deti stojace vpredu dupnú 

nohou, keď zaznie ich opis vlasov z obrázka. 
•	 Môžete zavolať pred tabuľu ďalšiu šesticu a aktivitu 

zopakovať. Dupnutie nohou zameňte za inú činnosť.

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 98
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 10. Vyzvite žiakov, 

aby pomenovali čo najviac vecí na obrázku.
•	 Pozrite sa na všetky postavy v príbehu a vyzvite deti, aby 

opísali ich vlasy. 
•	 Hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s happening? 

Pokúste sa získať niekoľko nápadov.
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 

plagát. Ukazujte na textové bubliny v poradí, v akom text 
počujete. 

•	 Opýtajte sa niekoľko kontrolných otázok ako Who’s Rosy’s 
new friend? What’s Alice got? Who’s Tim’s new friend? Are the 
new friends cousins?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte znovu nahrávku. Žiaci 
počúvajú a sledujú text príbehu. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  68
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 113

 10  A new friend!
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Hodina 2  Učebnica strana 69 

 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Tvoriť vety s has / hasn’t got a opísať vzhľad
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: He’s / She’s / It’s got blue eyes. He / She / It hasn’t 
got black eyes.

Zoznam pomôcok  
CD $ 98; Plagát k príbehu 10; Obrázkové kartičky 
priateľov 95–100

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. Na 

tabuľu umiestnite kartičky 95–100. Hovorte slová a deti 
ukazujú na príslušné kartičky.

•	 Znovu prehrajte nahrávku a hovorte riekanku z hodiny 1. 
Deti sa postavia vždy, keď zaznie slovo, ktoré opisuje ich 
vlastné vlasy. 

Úvod
•	 Zdvihnite plagát k príbehu 10 a opýtajte sa detí, čo sa 

stalo v príbehu.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa detí otázky k príbehu, 

napríklad Has Adam got curly or straight hair? Has Alice got 
blue or green eyes? Who are brother and sister – Alice and 
Adam, or Rosy and Tim?

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
    Počúvajte znovu príbeh a opakujte. Hrajte. $ 98
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 68. Môžu si overiť, či 

odpovedali správne v úvodnom cvičení.
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Žiaci opakujú. 
•	 Žiakov rozdeľte do štvorčlenných skupín a určite postavy 

Rosy, Tima, Alice, a Adama.  
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali, čo deti v príbehu robia. 

Dohodnú sa na scénkach k  príbehu (viď návrhy nižšie). 
•	 Deti precvičujú jednotlivé scénky. Sledujte priebeh aktivity 

a kontrolujte správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby svoj príbeh zahrali celej 

triede pred tabuľou.

Scénky z príbehu
Obrázok 1 a 2: Rosy zdvihne fotografiu (môže to byť aj kúsok 
papiera alebo kniha). Tim sa na ňu pozrie.

Obrázok 3: Tim ukazuje na Adama. Deti na seba navzájom 
mávajú. 

Obrázok 4: Deti sa usmievajú a zakrývajú si tvár rukami, aby 
naznačili, že sa smejú.  

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Jednotlivcov 

vyzvite, aby nahlas prečítali text v rámčekoch.  

•	 Opýtajte sa žiakov, ktoré vety hovoria o tom, ako osoby 
vyzerajú, a ktoré o tom, ako nevyzerajú. Upozornite na 
gramatický rámček s plným a stiahnutým tvarom slovesa  
has got.

•	 Vyvolajte chlapca pred tabuľu. Povedzte, napríklad: He’s 
got short hair. He hasn’t got long hair. 

•	 Vyvolajte k tabuli dievča a urobte to isté. Ukážte žiakom, 
ako vytvoríme stiahnutý tvar ’s got a hasn’t got tak, že ich 
samostatne napíšete na tabuľu v plnom a stiahnutom tvare.

3  Write. / Píšte.
•	 Na tabuľu umiestnite tri kartičky a napíšte tri vety s 

medzerami vedľa seba, napríklad She ________ long hair. 
He ________ brown hair. She ________ straight hair.

•	 Postupne za sebou na  každú vetu ukážte a žiaci doplnia, 
čo patrí do medzery: ’s got alebo hasn’t got.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Jeden 
žiak nahlas prečíta príklad. 

•	 Deti si prečítajú a doplnia samostatne zostávajúce vety.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 He’s got blond hair.  3 It hasn’t got blue eyes.
2 She’s got straight hair. 4 He hasn’t got curly hair.

4  Look at the pictures again. Say and answer. /  
 Pozerajte znovu na obrázky. Hovorte a   
 odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky v cvičení 3. 

Povedzte curly hair, blond hair, straight hair, short hair, 
brown eyes. Deti ukazujú na príslušné obrázky. 

•	 Názorne predveďte dialóg so žiakom. 
•	 Žiaci pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na obrázky a 

hovoria, čo ľudia majú alebo nemajú. Spolužiak háda číslo. 
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby povedali nahlas, čo deti na 

obrázkoch majú alebo nemajú. Ostatní zborovo povedia 
číslo. 

Rozšírenie
•	 Deti zadeľte do 4 - 6 členných skupín. Striedajú sa  

v opisovaní člena skupiny, zatiaľ čo ostatní hádajú,  
koho opisujú.

•	 Vyzvite niektorých, aby opísali spolužiaka pred triedou. 
Celá trieda háda. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 69
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 10 • Gramatika
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Hodina 3  Učebnica strana 70 

 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať geometrické tvary
Použiť geometrické tvary v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: circle, rectangle, triangle, square
Ďalšie: side, the same, smooth, round, just

Zoznam pomôcok
CD $ 99–100; Obrázkové kartičky tvarov 101–104; hárok 
papiera pre každé dieťa; sada farebných geometrických 
tvarov, lepidlo pre každú 4 - 6 člennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20) a zopakujte si 

povely, ktoré už deti poznajú.

Úvod
•	 Umiestnite kartičky 101–104 na tabuľu a prezentujte nové 

slová. Po jednej kartičky zdvíhajte a hovorte slová. Deti 
opakujú po vás. 

•	 Umiestnite kartičky na tabuľu  a ukazujte na ne v inom 
poradí a deti znova opakujú. 

•	 Na tabuľu nakreslite jeden z geometrických tvarov tak, 
aby mu chýbala jedna strana (ak nakreslíte kruh, nechajte 
asi štvrť kružnice nedokončenej). Deti volajte k tabuli, aby 
dokreslili chýbajúcu časť. Trieda nahlas povie názov útvaru.

•	 Zopakujte aj s inými útvarmi.

1  Listen, point and repeat. / Listen, point and  
  repeat. $ 99
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Prehrajte prvú časť nahrávky 

a žiaci počúvajú a ukazujú na príslušné slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú na 

obrázky a hromadne opakujú slová. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky a tentokrát jednotlivci hovoria 

slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point. 
square, circle, triangle, rectangle
rectangle, triangle, square, circle
Listen and repeat.  
square, circle, triangle, rectangle 

Rozšírenie
•	 Opäť prehrajte nahrávku. Deti kreslia geometrické  

útvary do vzduchu, keď počujú ich pomenovanie.

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 100
•	 Deti sa pozerajú na obrázky. Ukazujte po jednom na 

obrazce a pýtajte sa What’s this?
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na príslušný 

obrázok troch nových slov. Prehrajte ešte raz a deti sledujú 
slová v učebnici.

•	 Recitujte s triedou slová z pesničky bez hudby a bez 
nahrávky. Hovorte každý riadok a žiaci opakujú po vás. 

•	 Prehrajte ešte raz a spievajte s deťmi. 

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky z pesničky by mohli zahrať.
•	 Spoločne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
It’s got three / four sides – zdvihnú správny počet prstov 

It hasn’t got sides – potrasú hlavami

It’s a square / circle / rectangle / triangle! – kreslia tvary do 
vzduchu 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že na hodine budú vytvárať obrázky z 

geometrických útvarov.
•	 Žiakov rozdeľte do skupín po 4 - 6 žiakov. Každému 

žiakovi dajte hárok papiera a každej skupine sadu 
farbičiek a lepidlo. 

•	 Žiaci vytvárajú obrázky tak, že umiestňujú útvary k sebe 
a prilepujú ich na papier, viď príklady:

•	 Deti označia obrázky ich skutočnými názvami Pod 
obrázky môžu napísať niečo o útvaroch, ktoré použili, 
napríklad:  
This is a house. It’s a square and a triangle. The windows  
are squares and the door is a rectangle. 
My cat has got two (pink) circles, four (blue) triangles and 
an (orange) rectangle.  
This is a man. His head is a circle. His body is a rectangle.  
His legs and arms are rectangles too.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 70
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 113
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 20
$ Lekcia 10 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Hodina 4  Učebnica strana 71 

 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásku /θ/ samostatne a v slovách 
Rozlišovať medzi hláskami /θ/, /t/, a /h/

Jazykové prostriedky
Základné: three, bath, teeth
Ďalšie: count

Zoznam pomôcok
CD $ 101–102; Fonetické kartičky 33–35 (th)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, ktorú dvojicu písmen si priblížili na 

minulej hodine fonetiky (ch) a akú hlásku tieto písmená 
spolu vytvárajú (/ʧ/).

•	 Zistite, či si žiaci pamätajú niektoré slová z hodiny, ktoré 
obsahujú tieto hlásky (chair, teacher, and chick). 

•	 Pri každom slove sa opýtajte, či hláska /ʧ/ je na začiatku, 
v strede alebo na konci slova. Slová napíšte na tabuľu a 
jednotlivo volajte žiakov, aby hlásku ch dali do krúžku.

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku na strane 63 a 
zopakujte si hlásku /ʧ/.

Úvod
•	 Povedzte deťom, že sa pozriete na písmenká th, ktoré 

reprezentujú hlásku /θ/. 
•	 Napíšte th veľkými písmenami na tabuľu. Názorne hlásku 

predveďte deťom. Opakujú po vás. 
•	 Zdvihnite po jednom kartičky 33–35, hovorte slová a žiaci 

opakujú. Opäť zdvihnite kartičky v inom poradí. Opakujte.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 101
•	 Žiaci sa pozerajú na slová v učebnici, ktoré obsahujú th. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

obrázky.
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci zborovo opakujú 

hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku (viackrát, ak je to potrebné) a žiaci 

ukazujú na slová a opakujú ich.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
T and h say /θ/.
/θ/ three /θ/ bath /θ/ teeth
Listen and repeat.  
/θ/ three /θ/ bath /θ/ teeth

Rozšírenie
•	 Vyvolajte troch žiakov k tabuli. Každému dajte inú 

fonetickú kartičku a povedzte im, aby sa postavili do 
radu a kartičku držali pred sebou. 

•	 Hovorte slová v náhodnom poradí. Ostatné deti 
ukazujú na správne obrázky.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 102
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok bábätka. Povedzte 

im, že sa volá Theo. Opýtajte sa, kde je Theo (in the bath).
•	 Prehrajte žiakom nahrávku, aby si riekanku vypočuli.  
•	 Rozmiestnite v triede tri fonetické kartičky. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci ukážu na kartičku, keď 

zaznie príslušné slovo. 
•	 Zopakujte riekanku riadok po riadku a žiaci opakujú po 

vás. Prehrajte nahrávku prerušovane. Po každom riadku 
žiaci zborovo opakujú. 

•	 Prehrajte znovu, žiaci sledujú text v učebnici. 

Rozšírenie
•	 Znovu si povedzte riekanku. Vždy, keď zaznie hláska  

/θ/, deti päsťou udrú do vzduchu. 

3  Read the chant again. Circle the th sounds. /  
 Čítajte a znovu hovorte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásky th.
•	 Deti sa pozerajú na riekanku v cvičení 2.
•	 Upriamte pozornosť na zakrúžkované th na začiatku slova 

Theo. Vyzvite žiakov, aby našli a zakrúžkovali ostatné 
príklady th na začiatku alebo na konci slov.

•	 Skontrolujte odpovede s celou triedou. Prečítajte si text 
spoločne, zdôraznite hlásku /θ/ v každom slove. 

ODPOVEDE
Baby Theo’s in the bath,
One, two, three.
Baby Theo counts his teeth,
One, two, three.

4  Look at the picture and circle the correct sound. /  
 Pozerajte sa na obrázok a zakrúžkujte správnu  
 hlásku.
•	 Ukážte na prvý obrázok. Opýtajte sa What’s this?   

Theo. Opýtajte sa What’s the sound? /θ/. Ukážte žiakom, 
ako zakrúžkujete hlásku th.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na ostatné obrázky a 
zakrúžkovali písmenká, ktorými sa slová začínajú.

•	 Skontrolujte odpovede. Na tabuľu napíšte slová z cvičenia 
4. Vyvolajte k tabuli jednotlivcov, aby dali do krúžku 
písmená, ktoré vytvárajú hlásku, ktorou sa začínajú.

ODPOVEDE
1 th  2 t  3 th  4 s

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 71
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 10 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť textu; priradiť postavy k ich 
opisom

Jazykové prostriedky
Opakovanie: Slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: dear, best, tall, picture, great, tell, from

Zoznam pomôcok
CD $ 103; Obrázkové kartičky priateľov 95–100; hárok 
čistého papiera pre každého žiaka (možnosť); sada 
farbičiek pre každú 4 - 6 člennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Slow reveal (viď strana 20) a použite kartičky 

95–100. Zopakujte si slovnú zásobu z tejto lekcie. 
•	 Rozprávajte sa o písaní listov. Opýtajte sa Do you write 

letters? Who do you write to? What do you write about?  
Do you prefer letters or emails?

Úvod
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli do učebnice a povedali, čo 

vidia (a letter and a picture). Vyzvite ich, aby sa pozreli dolu, 
na koniec listu a zistili, kto list píše.(Sally).

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a povedali, čo ďalej 
vidia. Opýtajte sa Where are the children? Opýtajte sa detí aj 
na veci v parku, ktoré je vidieť v pozadí.

•	 Opýtajte sa ich, o čom je asi list. (Sally is describing her friends).

1  How many friends can you see? /  
  Koľko priateľov vidíš?
•	 Opäť vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a spočítali 

priateľov v popredí na obrázku.  

ODPOVEDE
There are five friends.

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 103
•	 Vysvetlite deťom, že budú počúvať Sally, ktorá číta svoj 

list. Prehrajte deťom nahrávku, aby počúvali a potichu 
sledovali text v knihách. 

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 
všetky prípadné otázky. 

•	 Pýtajte sa jednotlivcov napríklad: Who is the letter to / from? 
Who is Sally’s best friend? Is Toby short? Where is Sally in the 
picture?

Rozšírenie
•	 Deti si do zošitov nakreslia tabuľku. Urobia si tri stĺpce a 

päť radov. 
•	 Do stĺpca naľavo napíšu mená detí (vrátane Sally).  

Nad ďalšie dva stĺpce napíšu slová hair a eyes. 
•	 Deti si opäť prečítajú list a doplnia informácie o 

všetkých deťoch.

ANSWERS

hair eyes

Sally red, curly grey

Polly long, blond blue

Toby short, blond blue

Peter curly, brown green

Isabel straight, black brown

3  Read again. Write the names. / Opäť čítajte.  
  Napíšte mená.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok v cvičení 2. Ukážte 

na dievča vľavo a vyzvite triedu, aby ju opísali. (She’s got 
black hair and brown eyes). Opýtajte sa Who’s she? (Isabel).

•	 Deti sa pozerajú na obrázky v cvičení 3. Opäť si prečítajú 
list (alebo sa pozrú na informácie vo svojej tabuľke, ak ste 
robili cvičenie navrhnuté ako alternatívu) a napíšte mená 
ostatných detí. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.

ODPOVEDE
1 Peter  2 Isabel  3 Polly  4 Toby  5 Sally

Rozšírenie
•	 Urobte si obrázkový diktát. Rozdajte deťom  čisté 

papiere. 
•	 Pomaly prečítajte opis chlapca, napríklad He’s small. He’s 

got blue eyes. He’s got short, curly hair. It’s brown.  
Deti počúvajú opis, kreslia a vyfarbujú tak, ako počujú 
v opise.

•	 Zopakujte aj s opisom dievčaťa. Deti si otočia papiere, 
aby mohli použiť aj druhú stranu.

•	 Na záver si deti porovnajú svoje obrázky.

Kultúrna poznámka 
Charakteristika národa  
Veľká Británia je multikultúrna spoločnosť, v ktorej sa asi 8 
percent populácie nepovažuje za belochov. Kombinácie 
etník sa líšia od regiónu k regiónu a vo veľkých mestách, 
ako Londýn a Birmingham, je obyvateľstvo viac  
diverzifikované ako obyvateľstvo v malých mestách a na 
dedinách. 

Pleť “Anglickej ruže” (bledá pokožka, blond vlasy a 
modré oči ) nie je dnes reprezentatívna vzorka bežného 
obyvateľa v Británii. Svetlé a červené vlasy sú dnes menej 
bežné a dokonca sa objavujú informácie, že tieto farby 
vlasov v priebehu nasledujúcich dvoch storočí úplne 
vymiznú. Táto zmena je výsledkom kombinácie génov v 
slede generácií.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 72
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 Digitálna trieda • Lekcia 10 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: číslom označiť položky v správnom poradí
Hovorenie: pýtať sa ako ľudia vyzerajú a odpovedať na 
otázky 
Písanie: priradiť k sebe plné a stiahnuté tvary so skratkami  
’ve a ’s; písať vety s ’ve a ‘s; písať o priateľoch  (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: jumper

Zoznam pomôcok
CD $ 104; Kartičky geometrických tvarov101–104

Aktivity na rozcvičenie
•	 Dopredu zavolajte jedného žiaka. Trieda ho opisuje, 

napríklad She’s got blond hair. She’s got blue eyes. She’s tall.
•	 Zopakujte aj s inými žiakmi.

Úvod
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z textu na čítanie z  

minulej hodiny. Opýtajte sa na mená priateľov Sally a na  
to, ako vyzerajú. Dovoĺte deťom pozrieť sa na stranu 52  
a skontrolovať odpoveď. Na tabuľu napíšte ich odpovede, 
alebo nakreslite priateľov.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na stranu 53. Ukazujte na deti 
v knihe a žiaci ich opisujú. Vysvetlite, že sú to rovnaké deti 
ako na predchádzajúcej hodine. Opýtajte sa na ich mená. 

1 Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 104
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú ľudí, ktorí opisujú deti na 

obrázku. Žiaci budú počúvať a označovať deti číslom v 
takom poradí, v akom odznie ich opis. 

•	 Prehrajte celú nahrávku raz. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku a prerušte po prvom opise  

a poukážte na príklad. Pokračujte v prehrávaní a prerušte  
na príslušných miestach, aby žiaci mohli označiť číslom 
každé dieťa.  

•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku a deti doplnia odpovede. 
Hromadne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1  Can you see Sally’s friends? This friend has got blond hair. Her 

eyes are blue. It’s Polly.
2  Can you see the boy with brown, curly hair? He’s got a blue 

jumper. It’s Peter.
3  This friend has got blond hair and blue eyes. He is tall. It’s Toby.
4  This girl has got black hair. It’s straight. She’s got brown eyes.  

It’s Isabel.

ODPOVEDE
1 Sally  2 Peter  3 Toby  4 Isabel

Rozšírenie
•	 Zopakujte si slovnú zásobu geometrických tvarov  

z hodiny 3 (môžete použiť aj kartičky). Vyzvite deti, aby 
určovali tvary - štvorce, trojuholníky, obdĺžniky a kruhy, 
ktoré vidia na obrázku.

2  Look at the picture again. Ask and answer./  
 Pozrite sa znovu na obrázok. Pýtajte sa a   
 odpovedajte.
•	 Deti sa pozerajú na otázky a odpovede v textových 

bublinách. Prečítajte text prvej bubliny nahlas a deti 
opakujú po vás. Potom prečítajte druhú. Názorne 
predveďte správnu intonáciu. 

•	 Vyzvite dvojicu, aby nahlas predviedla dialóg pred triedou. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedajú sa v kladení 

jednoduchých otázok o deťoch z cvičenia 1 a odpovedajú 
na otázky. 

•	 Monitorujte aktivitu a pomôžte, ak je to potrebné. 
Dohliadnite predovšetkým na intonáciu.

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby pred triedou predviedli 
ukážky krátkych dialógov. 

3  Circle ’s and ’ve and match. / Zakrúžkujte ’s a ’ve  
 a priraďte.
•	 Prepíšte na tabuľu vzorové vety I’ve got blue eyes a She’s got 

black hair. Dajte do krúžku I’ve a She’s. Opýtajte sa detí, čo 
sú plné tvary. Vedľa vety napíšte príslušné plné tvary. 

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im čas, 
aby si prečítali vety vľavo a priradili ich k vetám vpravo, 
ktoré majú plné tvary. 

•	 Skontrolujte odpovede. Prečítajte vety naľavo a trieda 
zborovo hovorí variant vety na pravej strane.

•	 Opýtajte sa, čoho skratky sú ’s a ’ve (has and have). Deti 
doplnia odpovede vo svojich učebniciach.

ODPOVEDE
1 b  2 d  3 a  4 c
’s = has, ’ve = have

Rozšírenie
•	 Ak deti majú ťažkosti s výslovnosťou ’s alebo ’ve, vyzvite 

ich, aby pracovali vo dvojiciach a striedavo hovorili vety 
v cvičení 3.

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby vety povedali nahlas pred  
celou triedou. 

 Poznámka:  Teraz môžete urobiť cvičenia v pracovnom 
zošite strana 73 a precvičiť si písanie o svojich priateľoch. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 73
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 21
Lekcia 10 - test, Testovacia kniha strana 28
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 33 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 34 (Pieseň), 
 Stopa 35 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 11 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

Words

Nová slovná zásoba
Určovať zvieratá v zoo 
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: elephant, giraffe, monkey, big, tall, little
Ďalšie: zoo, funny

Zoznam pomôcok
CD $ 105–107; Plagát k príbehu 11; Obrázkové kartičky 
zoo 105–110

Aktivity na rozcvičenie
•	 Začnite pesničkou It’s a square! na strane 70.
•	 Porozprávajte sa o zoologických záhradách. Opýtajte sa  

Do you like zoos? What animals can you see at the zoo? 

Úvod
•	 Prezentujte slovnú zásobu o zvieratkách kartičkami 

105–107. Po jednej ich zdvihnite a opýtajte sa What’s this? 
Názorne predveďte slová, ktoré žiaci nepoznajú.

•	 Na prezentáciu prídavných mien si vezmite kartičky 
108–110. Po jednej ich zdvihnite a deti ich pomenujú.

•	 Zamiešajte kartičky, zdvihnite ich opäť po jednej ale  
v inom poradí. Deti zborovo hovoria slová. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 105
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na kartičky zvierat a 

prídavných mien. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a potom 

zborovo opakujú  slová. 
•	 Umiestnite kartičky na rôzne miesta v triede. Hovorte slová 

a deti ukážu na príslušnú kartičku a opakujú slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point .  
elephant, giraffe, monkey, big, tall, little
monkey, tall, giraffe, big, elephant, little
Listen and repeat.  
elephant, giraffe, monkey, big, tall, little

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 106
•	 Žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte druhýkrát a žiaci hovoria slová. Tentokrát môžu 

ukazovať na príslušné kartičky, keď zaznie ich pomenovanie.  
Môžete zopakovať viackrát, ak je to potrebné.

Prepis nahrávky
elephant, elephant, elephant
giraffe, giraffe, giraffe
monkey, monkey, monkey
big, big, big
tall, tall, tall
little, little, little

Rozšírenie
•	 Dohodnite sa s deťmi na scénkach k riekanke (môžu 

napodobniť zvieratá alebo rukami ukázať aké sú veľké).
•	 Opäť si povedzte riekanku. Deti robia, na čom sa 

dohodli a počúvajú riekanku.

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 107
•	 Vezmite si plagát 11. Opýtajte sa niekoľko otázok, 

napríklad Who can you see? Where are they?   
•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Vyzvite deti, aby 

pomenovali zvieratká v rámčekoch 1,2 a 4. Opýtajte sa 
What’s happening? Pokúste sa získať niekoľko nápadov.

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. V poradí, v akom text počujete, ukazujte na textové 
bubliny. 

•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako Where 
is Rosy and her family? Does Billy like elephants / giraffes / 
monkeys? Why? / Why not?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte znovu a počas 
počúvania nahrávky sledujú jednotlivé slová. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré  
sa vyskytli v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Pod seba na tabuľu umiestnite kartičky zvierat (105–107). 

Kartičky prídavných mien (108–110) rozdajte trom deťom.
•	 Po jednom deti volajte k tabuli, aby svoju kartičku 

umiestnili na tabuľu vedľa príslušného zvieratka ako je 
písané v príbehu.

•	 Zoberte kartičky zvierat z tabule a dajte ich trom 
deťom. Zamiešajte kartičky s prídavnými menami a 
umiestnite ich na tabuľu.

•	 Deti volajte pred tabuľu, aby umiestnili kartičky zvierat 
k príslušnému prídavnému menu. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  74

 11  I like monkeys!
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 Digitálna trieda • Lekcia 11 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Tvoriť vety s like a don’t like
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: I like lions. I don’t like elephants. They’re big. I’m little.

Zoznam pomôcok  
CD $ 107; Plagát k príbehu 11; Obrázkové kartičky zoo 
105–110

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zhrajte sa What’s missing? s obrázkovými kartičkami  

(viď strana 20) a zopakujte si slová z predchádzajúcej 
hodiny. 

Úvod
•	 Ukážte na plagát 11 a opýtajte sa detí, čo sa udialo  

v príbehu. 
•	 Plagát zakryte a vyzvite deti, aby povedali, aké zvieratká sa 

objavili v príbehu. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 107
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 74 a overia si, koľko 

zvierat si zapamätali.  
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a žiaci opakujú. 
•	 Zadeľte žiakov do sedemčlenných skupín. V príbehu je 

7 postáv : Rosy, Billy, mama, otec, slon, žirafa a opica. Ak 
nemôžete žiakov presne rozdeliť, urobte väčšie skupiny a 
skupina môže mať dve opice a podobne.  

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky a dohodli sa na 
scénkach medzi ľuďmi a zvieratkami (viď návrhy nižšie). 

•	 Deti precvičujú jednotlivé scénky. Pohybujte sa medzi 
deťmi a kontrolujte správnu výslovnosť.

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby svoj príbeh zahrali pred 
celou triedou.

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy ukazuje na slona a usmieva sa. Slony kývajú 
chobotmi. Billy roztiahne ruky, aby ukázal, aké sú veľké.   

Obrázok 2: Otec ukazuje na žirafy. Žirafy sa naťahujú a jedia 
listy zo stromov. Billy zdvíha ruky nad hlavu a ukazuje, aké 
sú veľké.  

Obrázok 3: Mama pritakáva. Billy celý nadšený ukazuje na 
opice v klietke.   

Picture 4: Rosy and Billy sa smejú na opiciach. Opice v klietke 
sa veselo hrajú. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a opýtajte sa 

niekoľko jednoduchých otázok. Vyvolajte jednotlivcov,  
aby odpovedali.

•	 Odpíšte vety a odpovede z učebnice na tabuľu a 
vynechajte medzeru pre slová na označenie zvierat. 

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad:  
I like giraffes. I don’t like monkeys. They’re little. I’m tall.

•	 Prečítajte vety nahlas. Žiaci zborovo opakujú.  
•	 Vyvolajte jednotlivcov k tabuli, aby nahradili slová 

kartičkami. Precvičte hromadne s triedou. Rovnako 
postupujte aj s nahrádzaním prídavných mien.  

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky vo svojej učebnici. Prečítajte 
vety a žiaci zborovo opakujú.  

•	 Napíšte na tabuľu I a he / she / it do druhého riadku they 
do tretieho riadku. Ukážte na seba a povedzte I am (tall). 
Ukážte na celú triedu a povedzte You’re little. Opýtajte sa 
detí, ktorý tvar slovesa be používame po každom slove na 
tabuli (am, is, a are) a napíšte ich vedľa slov na tabuli. 

•	 Ukážte deťom, ako tvoríme stiahnuté tvary You’re a 
They’re tak, že napíšete na tabuľu slová You / They a are 
samostatne  
aj spolu. 

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu 3 - 4 vety s medzerami a použite názvy 

zvierat, napríklad I _________ chicks / zebras / dogs.
•	 Vedľa každej vety nakreslite usmiatu alebo smutnú tvár. 

Postupne ukazujte na vety a pýtajte sa detí, čo patrí do 
medzery. Vety na tabuli doplňte slovami like alebo don’t like.

•	 Deti sa pozerajú do učebníc. Jeden žiak prečíta nahlas 
príklad.   

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na ostatné vety a samostatne 
ich doplnili.  

•	 Monitorujte aktivitu a pomáhajte deťom, ak je to potrebné.

ODPOVEDE
1 I like lions. 3 I don’t like giraffes.
2 I don’t like elephants. 4 I like monkeys.

Rozšírenie
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo hovoria, či 

zvieratká v cvičení 3 majú alebo nemajú rady. Ak je 
to možné, vysvetlia svoje stanovisko. I don’t like lions. 
They’re big.

4 Say and answer. / Hovorte a odpovedajte
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé zvieratká a deti ich pomenúvajú. 
•	 Názorne predveďte rozhovor s jedným žiakom z triedy. 
•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Jeden opisuje 

zvieratko a druhý háda. Striedajú sa.  
•	 Vyzvite jednotlivca, aby opísal zvieratko a trieda sa ho 

pokúsi uhádnuť. 

Rozšírenie
•	 Vyvolávajte mená zvierat z cvičenia 4 a jednotlivci ich 

opisujú, napríklad Učiteľ: Zebras. / Dieťa: They’re black  
and white.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 75
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Gramatika
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 Digitálna trieda • Lekcia 11 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie zvieratá v zoo
Používať pomenovania zvierat v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: tiger, snake, parrot
Ďalšie: hip, hooray!, growl, hiss, squawk, hear
Opakovanie: slovná zásoba zoo 

Zoznam pomôcok
CD $ 108–109; Obrázkové kartičky zoo 111–113

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Opisujte zvieratká a trieda ich háda, napríklad: It’s big. It’s 
grey. What is it? It’s an elephant.

•	 Začnite zvieratko kresliť na tabuľu, ale celkom pomaly. Deti 
vykríkajú, aké zvieratko to je, keď si už myslia, že ho uhádnu 
správne. Ten, kto prvý uhádne správne, dostáva bod. 

Úvod 
•	 Na prezentáciu troch nových slov si zoberte kartičky 

111–113. Po jednom ich zdvihnite a hovorte slová.  
Žiaci opakujú po vás. 

•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Ukazujte na ne v rôznom 
poradí a žiaci ukážu na príslušné kartičky a opakujú slová.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 108
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú.
•	 Ukazujte na kartičky na tabuli. Deti hovoria slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
tiger, snake, parrot
snake, tiger, parrot
Listen and repeat.  
tiger, snake, parrot

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 109
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Ukazujte po jednom na 

zvieratá a pýtajte sa What are these? 
•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 

obrázok, keď zaznie jedno z troch nových slov. Prehrajte 
nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Spolu si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
tiger – prsty zdvihnú hore ako pazúry

snake – kývajú jednou rukou ako had

parrot – mávajú rukami ako krídlami

Rozšírenie
•	 Zopakujte si slovnú zásobu zvierat tak, že ich deti 

názorne napodobňujú. 
•	 Mávajte rukou pred svojím nosom a opýtajte sa What 

am I? (an elephant).
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby napodobnili zvieratká pred 

triedou. Trieda háda zvieratká. Môžu si zahrať aj scénky 
z pesničky. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa tak, že budete napodobňovať zvuky zvierat. 

Deti napodobňujú papagája, hada a tigra z pesničky. 
Ďalej sa ich opýtajte, aké zvuky vydávajú slony, opice, 
mačky, psy a vtáky. 

•	 Nahlas povedzte jedno z týchto zvierat. Všetky deti 
spoločne napodobňujú toto zviera. 

•	 Vyvolávajte rôznych žiakov, aby menovali zvieratá. 
Ostatné deti v triede toto zviera napodobňujú. 

Kultúrna poznámka:  
Zoologické záhrady v Británii
Po celej Británii sú rozmiestnené zoologické záhrady 
a safari parky. Rozdiel medzi nimi je taký, že zvieratá v 
zoo sú v klietkach, zatiaľ čo v safari parkoch sa slobodne 
pohybujú a návštevníci nesmú opustiť svoje autá. 

Typickými zvieratami v zoo sú levy, tigre, slony, papagáje, 
zebry, opice a žirafy. Väčšina zoo parkov však má veľmi 
široký repertoár zvierat z celého sveta. 

V roku 1984 nadobudol v Británii platnosť zákon o zoo. 
Zákon má za cieľ ochraňovať bezpečnosť zvierat tak, aby 
podmienky, v ktorých žijú v zoo boli pre ne čo najviac 
prirodzené. Mnohé zoo a safari parky patria spoločnosti 
BIIAZA (Britská a Írska asociácia pre zoo parky a akváriá), 
ktorá dohliada na dodatočné vylepšenie štandardu života 
zvierat a podporu ich prežitia. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  76
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana  113
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 22
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať samostatne a vo vnútri slov hlásku /æ/ 
Určovať písmeno a v strede slov a spájať ho s hláskou /æ/
Kombinovať samohlásku a so spoluhláskami a tvoriť 
jednoduché slová typu KVK ( spoluhláska/konsonant, 
samohláska/vokál, spoluhláska/konsonant)

Jazykové prostriedky
Základné: cat, man, fan  

Zoznam pomôcok
CD $ 110–111, Fonetické kartičky 36–38 (cat, fan, man)  
a 1, 3, 6, 13, 14, 20

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, ktorú dvojicu písmen si priblížili na 

minulej hodine fonetiky (th) a akú hlásku tieto písmená 
spolu vytvárajú (/θ/).

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku na strane 71  
a zopakujte si hlásku /θ/.

Lead-in
•	 Povedzte deťom, že už sa nebudú pozerať na hlásky na 

začiatku slov; budú sa pozerať na hlásky v strede slova.
•	 Po jednej zdvihnite fonetické kartičky cat, fan, man a 

hovorte slová nahlas. Trieda opakuje po vás. Opýtajte sa 
detí, ktoré je dnešné písmeno (a) a aké má znenie (/æ/).

•	 Dopredu zavolajte troch žiakov. Dajte im fonetické kartičky 
pre c, a, a t. Deti majú malý odstup medzi sebou. Ukazujte 
na písmená a trieda ich pomenuje. 

•	 Vyzvite deti, ktoré majú kartičky, aby sa postavili bližšie k 
sebe. Vyzvite žiakov, aby znenie písmen zopakovali, ale 
rýchlo po sebe a dostali slovo cat.

•	 Povedzte deťom, že jednotlivé hlásky dávame spolu, aby 
sme vytvorili slová, ktoré vieme čítať.  

•	 Zopakujte postup s inými deťmi a s novými kartičkami. 
Deti hovoria  f-a-n a  m-a-n.

•	 Opýtajte sa detí What’s the vowel? deti reagujú a.

Jazyková poznámka: slová typu KVK
“ Kombinovanie” znamená hovoriť jednotlivé zvuky a 
potom ich povedať rýchlo po sebe, aby odznelo slovo.  

Slová “KVK” sa skladajú z troch písmen. Na ďalších  piatich 
hodinách fonetiky sa deti budú učiť kombinovať spoluhlásky 
a samohlásky tak, aby vznikli krátke slová z troch písmen.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
 a opakujte. $ 110
•	 Žiaci sa pozerajú na slová v učebnici, ktoré obsahujú a. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci zborovo opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku (viackrát, ak je to potrebné) a žiaci 

ukazujú na slová a opakujú ich.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
/k/ /æ/ /t/ – cat, /m/ /æ/ /n/ – man, /f/ /æ/ /n/ – fan
Listen and repeat.  
/k/ /æ/ /t/ – cat, /m/ /æ/ /n/ – man, /f/ /æ/ /n/ – fan

Rozšírenie
•	 Po jednej zdvihnite kartičky a jednotlivci povedia hlásky 

a hovoria slová. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 111
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a opýtajte sa ich, čo 

na ňom vidia. Prehrajte žiakom nahrávku, aby si riekanku 
vypočuli.  

•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci hovoria text riekanky. 
Deti ukážu na obrázky v knihe, keď zaznie príslušné slovo. 
Zopakujte viackrát.  

•	 Prehrajte znovu, žiaci sledujú text v učebnici. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa rozhodli pre scénky k riekanke a 

počas hovorenia ich môžu hrať.

3  Read the chant again. Circle the a in the middle  
 of the words. / Znovu čítajte riekanku.   
 Zakrúžkujte a v strede slov.
•	 Deti sa opäť pozerajú na riekanku. Upriamte ich pozornosť 

na zakrúžkované a v strede slova cat. Vyzvite ich, aby našli 
aj ďalšie príklady písmena a v strede slov. 

•	 Spoločne cvičenie skontrolujte. 

ODPOVEDE
The cat’s got a hat.
The cat’s got a hat.
a, a, a, a, a.
The man’s got a fan.
The man’s got a fan.
a, a, a, a, a.

4 Write. / Píšte.
•	 Deti sa pozerajú na obrázky. Ukazujte na každý obrázok  

a deti hovoria slová. 
•	 Napíšte na tabuľu t h a . Vyvolajte jedného žiaka, aby 

napísal správne slovo (hat).
•	 Deti samostatne dokončia otázky. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 hat  2 man  3 fan  4 cat 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 77
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť básničke; čítať a porozumieť 
špecifické informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: Slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: leaves, guess, top, tongue, wrong, there, food, head, 
neck, at all, listen, true, on top of

Zoznam pomôcok
CD $ 112; vystrihnuté obrázky zvierat z časopisov alebo 
z internetu; veľký hárok papiera a lepidlo pre každú 
skupinu (možnosť); SMF strana 39 (Vystrihni a urob 4) 
strany a pomôcky (viď Učiteľská kniha strana 125)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Mime the word (viď strana 20) so slovami 

zvierat a zopakujte si slovnú zásobu z lekcie.
•	 Hovorte názvy zvierat, ktoré sa žiaci doteraz naučili. Deti 

napodobňujú zvieratká, napríklad, elephant dajú si ruku 
pred tvár  a napodobnia chobot, lion môžu ukázať zuby 
alebo pazúry.  

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a povedali, čo na 

ňom vidia (a giraffe). Opýtajte sa What’s the giraffe doing? 
(It’s eating leaves from a tree).

•	 Vyzvite deti, aby sa pokúsili predpovedať o čom bude text 
(it’s a poem about the giraffe). 

1  Look at the picture. Talk about the animal. /  
  Pozrite na obrázok. Hovorte o zvieratku.
•	 Deti sa znovu pozerajú na obrázok. Vyzvite ich, aby 

povedali všetko, čo vedia v angličtine, napríklad It’s a 
giraffe. It’s tall. It’s brown and yellow. It’s got four legs.

2  Read and listen to the poem. / Čítajte a počúvajte  
  básničku. $ 112
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú básničku.
•	 Prehrajte druhýkrát a deti čítajú text v učebnici. 

Odpovedzte deťom na prípadné otázky. 
•	 Porozumenie skontrolujte jednoduchými otázkami ako 

Where is the giraffe? What does the giraffe look like? What 
can it see? What does it eat? How does it get its food? What 
does the giraffe say?

3  Read again. Write T (true) or F (false). / Čítajte  
     znovu. Napíšte T (pravdivé) alebo F (nepravdivé).
•	 Príklad napíšte hore na tabuľu. Povedzte The giraffe is 

tall – yes or no? (Yes). Povedzte True or false? Poukážte na 
to, že veta je pravdivá. Napíšte T na tabuľu vedľa vety. 
Upozornite na príklad v učebnici.

•	 Vyzvite deti, aby si prečítali ďalšie vety, prečítali si básničku 
znovu a určili, či vety sú pravdivé alebo nepravdivé. 
Označia ich príslušným písmenom. Opäť prehrajte 
nahrávku a žiaci dokončia svoje odpovede. 

•	 Spolocne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 T  2 F  3 F  4 T

Rozšírenie
•	 Umiestnite vystrihnuté obrázky zvierat pred seba na stôl. 

Jedno z nich vyberte a ukážte triede. Opýtajte sa What’s 
the animal? What can you see – an arm or a leg?

•	 Triedu rozdeľte do skupín po 4 až 6 žiakov.  Rozdajte im 
rôzne časti tela zvierat, takže každá skupina bude mať 
niekoľko nôh, hláv, tiel a chvostov. 

•	 Každej skupine dajte veľký hárok papiera a lepidlo. 
Nalepia časti zvierat na správne miesta, aby telo bolo 
celé. 

•	 Pomôžte deťom napísať meno zvieraťa vedľa obrázku  
na papier.

•	 Deti predstierajú, že sú zvieratká a hovoria niečo o sebe 
(môžu využiť básničku o žirafe ako vzor) I am a . . .  I’ve got 
two big ears.

Rozšírenie
•	 Pozrite si inštrukcie v SMF Vystrihni a urob, aktivita 4  

v Učiteľskej knihe na strane 125.
•	 Keď deti vyfarbili a dokončili masky, môžu si ich zobrať 

domov.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 78
Vystrihni a urob 4, KM strana 39
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zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: počúvať pre špecifické informácie 
Hovorenie: opísať zvieratá
Písanie: určovať a písať prídavné mená do viet; písať  
o zvieratkách, ktoré máme radi (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: pretty, next, first

Zoznam pomôcok
CD $ 113; Obrázkové kartičky zoo 105–113

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What’s the picture? (viď strana 21) a využite 

slovnú zásobu zvierat z tejto lekcie.

Úvod 
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky 105–113 tak, že na jednu 

stranu dáte zvieratká a na druhú prídavné mená.
•	 Ukážte na zvieratko. Pýtajte sa detí What’s this? Do you like 

lions / tigers / snakes? Povzbuďte deti, aby povedali, prečo 
sa im zvieratko páči alebo nie. Prídavné mená na tabuli im 
majú pomôcť.

1  Listen and draw  or . / Počúvajte a nakreslite  
   alebo . $ 113
•	 Pozrite sa na obrázok vľavo hore v učebnici. Objasnite, že 

pani sa rozhoduje, ktoré zvieratko si v zoo pozrie. 
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú deti, ktoré sa rozprávajú 

o zvieratkách na obrázku. Deti musia počúvať a nakresliť 
veselú tváričku, ak sa deťom zvieratko páči a smutnú, ak nie.

•	 Prehrajte celú nahrávku. Deti ukazujú na obrázky  
v učebnici zároveň ako počúvajú text. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a prerušte po prvej 
replike. Upozornite na príklad. Otázkami skontrolujte 
porozumenie. Pokračujte v prehrávaní, robte pauzy na 
príslušných miestach a deti dopĺňajú tváričky. 

•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku, aby si žiaci skontrolovali svoje 
odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky 
1  Look at all the animals. Let’s see the giraffes first. I like giraffes. 
2  And then the parrots. Parrots are pretty. I like parrots.
3  I don’t like snakes. Let’s not see the snakes, Mum. I don’t like 

snakes.
4  I like monkeys. Can we see the monkeys next? They’re funny.
5  Can we see the tigers too? I like tigers. I like their colours.
6  But I don’t like lions. Lions are very big. I don’t like them. 

ODPOVEDE

1   2   3   4   5   6 

Rozšírenie
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Predstavia si, že sú v zoo. 

Striedavo rozprávajú o zvieratkách z cvičenia 1 a 
povedia, či sa im páči alebo nie. 

2  Look at the picture again. Ask and answer. /  
 Pozrite sa znovu na obrázky. Pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby po jednom prečítali každé slovo 

v rámčeku a ostatné deti zborovo opakujú. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky a odpovede v 

textových bublinách. Prečítajte prvú nahlas a deti 
zopakujú po vás. Zopakujte ešte raz. Predveďte a trénujte 
správnu intonáciu. 

•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby dialóg nahlas prečítali.
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo opisujú zvieratko v 

rámčeku a spolužiak ho skúša uhádnuť. 
•	 Prechádzajte sa v triede a pomôžte deťom, keď je to 

potrebné a kontrolujte intonáciu. 
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby opísali niektoré zvieratko pred 

triedou a trieda nahlas háda.  

3  Circle the adjectives. / Zakrúžkujte prídavné mená.
•	 Dve názorné vety odpíšte na tabuľu. 
•	 Vysvetlite, že každá veta obsahuje opisujúce slovo, ktoré 

voláme adjective / prídavné meno.
•	 Postupne ukazujte na každú vetu a pýtajte sa Where’s the 

adjective? V príkladoch zakrúžkujte prídavné mená. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na cvičenie v učebnici. Poskytnite 

im čas na zakrúžkovanie prídavného mena v každej vete. 
Kým tak urobia, prepíšte na tabuľu aj ostatné vety. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyvolajte jednotlivcov k 
tabuli, aby zakrúžkovali prídavné mená vo vetách.

ODPOVEDE
1 It’s a yellow lion.
2 It’s a green snake.
3 This is a brown monkey.
4 They’re tall giraffes.
5 It’s an orange and black tiger.
6 It’s a blue parrot. 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu pod seba napíšte zoznam prídavných mien: 

tall, little, big, yellow, nice, black, white.
•	 Postupne ukazujte na každé prídavné meno a opýtajte 

sa detí, ktoré zviera asi môže opisovať. Napíšte meno 
zvieratka vedľa prídavného mena.

•	 Spoločne doplňte opisy o ďalšie slová a vytvorte vety: 
This is a tall giraffe.

 Poznámka:  Môžete robiť cvičenia v pracovnom zošite na 
strane 79. Precvičte si písanie o zvieratkách, ktoré deti majú rady.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 79
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 23
Lekcia 11 - test, Testovacia kniha strana 29
$ ŽiackyMultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 36 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 37 (Pieseň), 
 Stopa 38 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia 12 • Nová slovná zásoba/  
  Príbeh

nová slovná zásoba

Lesson objectives
Určovať ďalšie druhy jedál
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: rice, meat, carrots, yogurt, fish, bread
Ďalšie: dinnertime, finished

Zoznam pomôcok
CD $ 114–116; Plagát k príbehu 12; Obrázkové kartičky 
jedál 114–119

Aktivity na rozcvičenie
•	 Deti si otvoria učebnice na strtane 62. Zaspievajte si  

Open my lunch box! a zopakujte si slovnú zásobu jedál. 
•	 Keď dospievate, opýtajte sa What other food words do you 

know? Nové slová napíšte na tabuľu.  

Úvod
•	 Prezentujte novú slovnú zásobu s kartičkami 114–119. 

Po jednej ich ukazujte a opýtajte sa What’s this? Názorne 
ukážte slová, ktoré deti nevedia. 

•	 Ukazujte kartičky v inom poradí a opakujte.  

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 114
•	 Vyzvite žiakov, aby si otvorili učebnice a pozerali sa na 

obrázky rôznych jedál. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú.
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú na 

obrázky a spoločne opakujú slová. 
•	 Rozmiestnite kartičky v triede. Hovorte slová a deti ukážu 

na správny obrázok a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
rice, meat, carrots, yogurt, fish, bread
fish, rice, yogurt, bread, meat, carrots
Listen and repeat.  
rice, meat, carrots, yogurt, fish, bread

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 115
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci si vypočujú riekanku. Tlieskajú 

do rytmu.  
•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci opakujú slová. Môžu 

ukázať na kartičku, ktorá sa zhoduje so slovom, ktoré 
počujú.  Zopakujte viackrát. 

Prepis nahrávky
rice, rice, rice
meat, meat, meat 
carrots, carrots, carrots 
yogurt, yogurt, yogurt
fish, fish, fish
bread, bread, bread 

Rozšírenie
•	 Zharajte sa What have I got? (viď strana 20). Ak na tri 

pokusy uhádnu jedlo, dostávajú bod. Ak nie, učiteľ  
bod dostáva. 

•	 Postupne ukazujte karty, ale zadnou stranou, a pýtajte 
sa detí What’s this? Deti hádajú kladením otázky Is it a… ?, 
až kým uhádnu. Priebežne na tabuli značte skóre. 

Rozšírenie
•	 Deti opäť hovoria riekanku. Keď zaznie názov jedla , ktoré 

majú rady, pohladkajú si brušká.  Ak zaznie pomenovanie 
jedla, ktoré nemajú rady, potrasú hlavami.  

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 116
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 12. Opýtajte sa 

detí, aké jedlá na obrázku vidia. 
•	 Hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa Where are the 

family? What’s happening? 
•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 

plagát. Ukazujte na textové bubliny v poradí, v akom text 
počujete. 

•	 Opýtajte sa niekoľko kontrolných otázok ako Does Billy 
like carrots? Does Billy like yogurt? Does Billy eat his carrots? 
Where does the yogurt go?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte znovu nahrávku. Žiaci 
počúvajú a sledujú text príbehu. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 80

 12  Dinnertime!
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Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa a odpovedať na otázku Do you like… ?
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: Do you like yogurt? Yes, I do. / No, I don’t. What do 
you like? I like fish.

Zoznam pomôcok  
CD $ 116; Plagát k príbehu 12; Obrázkové kartičky jedál 
114–119

Aktivity na rozcvičenie
•	 Na tabuľu nakreslite jedlá a potraviny z predchádzajúcej 

hodiny. Kým kreslíte, deti hádajú,  čo to bude. Obrázky si 
ponechajte na tabuli. 

•	 Jednotlivcov vyzvite k tabuli. Vyberú si jedlo, ktoré majú 
a nemajú radi a označia ho veselou a smutnou tváričkou, 
podľa toho, či jedlo majú alebo nemajú radi. Nahlas povedia 
napríklad: I like / don’t like carrots.  

•	 Prípravu z aktivity ponechajte na tabuli pre rozširujúcu 
aktivitu po cvičení 2.

Úvod 
•	 Ukážte na plagát k príbehu 12 a opýtajte sa detí, o čom je 

príbeh
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa detí, aké druhy jedla a 

potravín sa v príbehu vyskytli. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 116
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 80. Môžu si overiť, koľko 

jedál a potravín vedeli pomenovať z úvodnej aktivity. 
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane. Žiaci opakujú. 
•	 Žiakov rozdeľte do päťčlenných skupín. Rozdelia si postavy 

Rosy, Billyho, matky a otca (Rosy a otec nehovoria žiadny 
text).  

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli, čo ľudia v príbehu robia. 
Dohodnú sa na scénkach k  príbehu (viď návrhy nižšie). 

•	 Deti precvičujú jednotlivé scénky. Sledujte priebeh aktivity 
a kontrolujte správnu výslovnosť.

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby svoj príbeh zahrali celej 
triede pred tabuľou.

Scénky k príbehu
Obrázok 1: Mama ponúka Billymu mrkvičku. On však krúti 
hlavou.   

Obrázok 2: Mama ukazuje na jeho tanier, aby sa najedol. 

Obrázok 3: Mama podáva Bilymu jogurt. Billy sa usmieva.

Picture 4: Billy sa zamaže od jogurtu. Mama mu v tom chce 
zabrániť. Ostatní sa smejú. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte..
•	 Postupne sa pozerajte na každý obrázok a pýtajte sa detí, 

čo vidia. Na tabuľu prepíšte vety a otázky z učebnice, ale 
vynechajte miesto pre názvy jedál a potravín. 

•	 Na voľné políčka umiestnite kartičky jedál tak, aby ste 
dostali rovnakú šablónu na otázky aj odpovede, napríklad  
Do you like meat? Trieda zborovo opakuje. Pýtajte sa 
jednotlivcov Do you like meat? Žiaci povedia Yes, I do, or No, 
I don’t. Pokračujte a striedajte jedlá a potraviny.

•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice a pozerali sa na 
obrázky. Vyzvite jednotlivcov, aby vety prečítali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na krátke odpovede k otázkam. 
Na tabuľu napíšte do + not = don’t. Znovu si overte 
porozumenie, že don’t je stiahnutý tvar od do not.

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu dve vety s medzerami pre jedlo a 

potraviny, napríklad Do you like bread / rice?
•	 Prečítajte s triedou prvú otázku a hlavou naznačte, aby 

odpovedali Yes, I do. Napíšte ju na tabuľu.
•	 Prečítajte druhú otázku a hlavou naznačte odpoveď  

No, I don’t.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Jeden 

žiak nahlas prečíta príklad. 
•	 Žiaci si pozrú ďalšie vety a samostatne doplnia odpovede.  
•	 Monitorujte cvičenie a pomáhajte deťom, ak je to 

potrebné. Odpovede hromadne skontrolujte. 

ODPOVEDE
1 Yes, I do.  2 No, I don’t.  3 No, I don’t.  4 Yes, I do.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé potraviny a jedlá. Deti ich pomenúvajú. 
•	 Názorne predveďte otázku a odpoveď s jedným žiakom z 

triedy. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Ukazujú na obrázky v učebnici 

a pýtajú sa Do you like… ? Ten, kto odpovedá, sa pozrie 
na tváričku a odpovedá Yes, I do alebo No, I don’t. Žiaci sa 
striedajú pri kladení otázok a odpovedí. 

•	 Skontrolujte odpovede. Vyzvite dvojice, aby cvičenie 
nahlas urobili pred triedou ešte raz. 

ODPOVEDE
1 Do you like meat? Yes, I do.
2 Do you like rice? Yes, I do.
3 Do you like ice cream? Yes, I do.
4 Do you like yogurt? No, I don’t.
5 Do you like bread? Yes, I do.
6 Do you like tomatoes? No, I don’t.

Rozšírenie
•	 Deti zostanú vo dvojiciach. Striedavo sa pýtajú otázky z 

cvičenia 4 , ale tentokrát odpovedajú pravdivo o sebe. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 81
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Gramatika
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Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať a pomenovať nápoje
Používať názvy nápojov v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: milk, juice, water
Ďalšie: drink (v), late, school
Opakovanie: obedár a slová na označenie potravín a jedál

Zoznam pomôcok
CD $ 117–118, Obrázkové kartičky jedál 114–119; 
Obrázkové kartičky nápojov 120–122; Obrázkové kartičky 
obedára 87–94

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Bingo (viď strana 21) a zopakujte si slová na 

označenie jedál a potravín, ktoré už deti poznajú. 
•	 Ak si deti nevedia spomenúť na viac slov, môžete im 

pomôcť kartičkami 87–94 a 114–119. Slová nehovorte. 

Úvod 
•	 Tri nové slová uveďte s obrázkovými kartičkami 120–122. 

Po jednom ich ukazujte, hovorte slová a deti opakujú. 
•	 Zahrajte sa Slow reveal (viď strana 20). Deti vykríknu názov 

jedla alebo nápoja, ktoré uvidia. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 117
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú.
•	 Kartičky umiestnite na tabuľu. Postupne na ne ukazujte a 

vyzvite jednotlivcov, aby hovorili slová.  

Prepis nahrávky
Listen and point./ Počúvajte a ukazujte.
milk, juice, water
water, juice, milk
Listen and repeat./ Počúvajte a opakujte.
milk, juice, water

Rozšírenie
•	 Naučte deti slová Yum! (na označenie jedla a nápoja, 

ktoré im chutia) a Yuck! (pre tie, ktoré im nechutia). 
Počas precvičovania slov môžu deti pridať aj výraz 
tváre, ktorým vyjadria, či im jedlo chutí alebo nie.  

•	 Ukážte žiakom kartičky z hodiny 1 a 3 deti reagujú 
podľa pravdy tak, že povedia Yum! a Yuck! 

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 118
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky. Po jednom 

ukazujte na obrázky jedál, potravín a nápojov a pýtajte sa 
jednotlivcov What’s this? / What are these? 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukážu na 
obrázky jedál a nápojov, keď zaznie ich pomenovanie. 
Prehrajte nahrávku ešte raz a žiaci sledujú slová vo svojej 
učebnici.

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby opakovali po vás. 

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a dohodli sa na 

scénkach, ktoré by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Spoločne si scénky precvičte. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
Eat your figs / bread – jedzte rôzne jedlá

Drink your milk / juice – pite z pohára

Don’t be late for school – ukážte na hodinky

Here’s your water, here’s your bag – podajte predmety

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si zaspievajú inú verziu pesničky. 

Kartičky dajte na tabuľu takto:  
Verš  1: grapes, juice 
Verš  2: pear, milk 
Verš  3: apple

•	 Deti si opäť zaspievajú a nahradia slová z pesničky 
novými slovami z tabule. 

Kultúrna poznámka: Jedlá v Británii
Chlieb je často základnou potravinou (typický je toast na 
raňajky a sendviče na obed), ale na rozdiel od iných krajín, 
neje sa ho veľa s inými jedlami.  

Je všeobecným pravidlom, že najväčšie jedlo dňa v Británii 
sa je neskoro popoludní. Tradične je to nejaké mäso, 
(alebo ryba), zemiaky a iná čerstvá zelenina. Veľa starších 
ľudí v Británii sa aj dnes radi uspokoja s takýmto jedlom. 
Dnes ale je tradičné britské jedlo menej populárne ako v 
minulosti a mnohé rodiny uprednostňujú inú kuchyňu. 
Najobľúbenejšie spôsoby varenia sú z krajín od Stredného 
mora (predovšetkým talianske jedlá), indické  a tie z 
Ďalekého Východu. 

Najesť sa v reštaurácii je v Británii pomerne drahá záležitosť 
a mnoho ľudí si tento prepych dopraje len pri slávnostných 
príležitostiach.  Je ale pravdou, že mnohé rodiny si 
pravidelne doprajú jedlá, ktoré im doručia priamo domov a 
ktoré sú z predajní rýchleho občerstvenia

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 82
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 114
Špeciálny pracovný hárok, KM strana 24
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásku /e/ samostatne a v slovách 
Určovať písmeno e v strede slov a spájať ho s hláskou /e/
Kombinovať samohlásku e so spoluhláskami a tvoriť 
jednoduché slová typu KVK ( spoluhláska/konsonant, 
samohláska/vokál, spoluhláska/konsonant)
Priraďovať slová, ktoré sa rýmujú
Rozlišovať hlásky /æ/ and /e/

Jazykové prostriedky 
Základné: bed, pen, red

Zoznam pomôcok
CD $ 119–120; Fonetické karty 39–41 (bed, pen, red)  
a 2, 4, 5, 14, 16, 18

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa, ktorou samohláskou sa zaoberali na 

predchádzajúcej hodine (a) a aký zvuk táto samohláska 
zastupuje  (/æ/).

•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú slová, ktoré túto hlásku 
obsahujú (cat, man, a fan).

•	 Prehrajte nahrávku a hovorte riekanku zo strany 77  
a zopakujte si zvuk /æ/.

Úvod 
•	 Po jednej zdvihnite fonetické kartičky bed, pen, red, hovorte 

slová a trieda opakuje. Opýtajte sa, či je hláska na začiatku,  
v strede alebo na konci týchto slov (the middle). Zistite, či 
vedia, ktoré je dnešné písmenko (e) a ako znie  (/e/).

•	 Dopredu zavolajte tri deti. Dajte im fonetické kartičky 
pre b, e, d. Deti nech sa trochu rozostúpia. Ukazujte na 
písmená a trieda ich vyslovuje

•	 Vyzvite teraz deti, aby k sebe prišli bližšie. Trieda opät 
pomenuje písmenká, ale rýchlejšie, aby dostali slovo bed.

•	 Zopakujte postup s inými deťmi a inými kartičkami. Deti 
hovoria p-e-n a r-e-d.

•	 Opýtajte sa What’s the vowel? deti povedia e.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 119
•	 Žiaci sa pozerajú na slová a obrázky v učebnici. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

obrázky.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci zborovo opakujú 

zvuky a slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku (viackrát ak je to potrebné) a žiaci 

počúvajú, ukazujú na slová  a opakujú ich.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
/b/ /e/ /d/ – bed, /p/ /e/ /n/ – pen, /r/ /e/ /d/ – red
Listen and repeat.  
/b/ /e/ /d/ – bed, /p/ /e/ /n/ – pen, /r/ /e/ /d/ – red

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 120
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a porozprávajte 

sa, čo na ňom vidia. Prehrajte žiakom nahrávku, aby si 
riekanku vypočuli.  

•	 Opäť prehrajte nahrávku a žiaci hovoria text riekanky. 
Deti ukážu na obrázky v knihe, keď zaznie príslušné slovo. 
Zopakujte viackrát.  

•	 Prehrajte znovu, žiaci sledujú text v učebnici. 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že budete hovoriť vety, ktoré 

obsahujú slová v strede so zvukom /e/. 
•	 Postupne prečítajte vety: This is my pen. The apple is red. 

It’s my pen. Is Ken in bed? You’ve got ten pens. 
•	 Keď deti počujú slovo v strede so zvukom /e/, ťapnú na 

stôl. Potom vyslovia zvuk a zopakujú slovo.  

3  Read the chant again. Circle the e in the middle  
 of the words. / Počúvajte znovu riekanku. Dajte  
 do krúžku e v strede slov.
•	 Deti sa pozrú opäť na riekanku. Upriamte ich pozornosť na 

zakrúžkované e v strede slova Ken. Vyzvite deti, aby našli 
ďalšie príklady e v strede slov. 

•	 Hromadne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
Ken’s got a pen, Where’s Ken’s pen?
Pen, pen, pen. Pen, pen, pen.
Ken’s pen is red, It’s on Ken’s bed,
Red, red, red. Bed, bed, bed.

4  Match the words that rhyme. / Priraďte slová,  
 ktoré sa rýmujú.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Na každý ukážte 

a deti hovoria slová. Uistite sa, že vždy správne tvoria a 
rozlišujú zvuky  /e/ a /æ/.

•	 Pozrite si spoločne príklad. Povedzte deťom, že sú tam 
štyri dvojice slov, ktoré sa rýmujú. Názorne naznačte 
slovami Ken a pen ako sa rýmujú.  

•	 Deti čiarami naznačia, ktoré ďalšie slová sa rýmujú. 
•	 Skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 pen  2 bed  3 hat  4 fan

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 83
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť jedálnemu lístku; nájsť v texte 
špecifické informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry z 
predchádzajúcich hodín
Ďalšie: menu, hungry, dessert, café

Zoznam pomôcok
CD $ 121; Obrázkové kartičky jedál 114–119; Obrázkové 
kartičky nápojov 120–122; Obrázkové kartičky obedára 87–
94; Hárok papiera a ceruzky pre každého žiaka (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa  A long sentence (viď strana 21). Povedzte 

napríklad, In my lunch box I’ve got a sandwich. Vyberte 
žiaka, ktorý bude pokračovať, napríklad In my lunch box 
I’ve got a sandwich and a banana. Pokračujte, až kým deti 
vyčerpajú všetky slová, ktoré poznajú. 

•	 Porozprávajte sa s deťmi o stravovacích zariadeniach a 
opýtajte sa Do you go to cafés? What kind of food can you 
eat in a café? Povedzte deťom, aby si predstavili, čo by si 
objednali.

Úvod 
•	 Na zopakovanie slovnej zásoby rôznych druhov potravín, 

jedál a nápojov si zoberte príslušné obrázkové kartičky jedál, 
nápojov a obedára. Postupne ich zdvihnite a žiaci obrázky 
pomenujú. Opýtajte sa jednotlivcov Do you like apples / 
tomatoes / bread? 

•	 Vyzvite ich, aby sa pozreli na text na čiernom pozadí  
a povedali, čo si myslia, že to je. Naučte sa slovo menu  
v angličtine.

1  What food do you like? Point and say. / Aké jedlo  
  máte radi? Ukazujte a hovorte.
•	 Deti sa pozerajú na jedálny lístok. Overte si, či deti rozumejú 

rôznym kategóriám ako jedlá, dezerty a nápoje.  Opýtajte sa 
ich, či vedia niečo doplniť k jednotlivým kategóriám. 

•	 Vyzvite ich k práci vo dvojiciach. Striedajú sa a ukazujú na 
jednotlivé jedlá, ktoré obľubujú a pomenujú ich. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby povedali triede, ktoré sú ich 
obľúbené jedlá.

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 121
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na fotografie dievčat. Povedzte 

deťom, že sa volajú Sally a Emma. Opýtajte sa na čo sa 
pozerajú. (menus). Získajte odpoveď, že sa rozprávajú  
o svojich obľúbených jedlách. 

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte znovu. Odpovedzte žiakom na prípadné otázky.
•	 Skontrolujte porozumenie jednoduchými otázkami ako 

Does Emma like ice cream / fish? Does Sally like apple juice? 
Who likes bananas – Emma or Sally?

Rozšírenie
•	 Deti si zatvoria knihy. Povedzte im, že opäť prehráte 

nahrávku a že pohybom alebo nejakým gestom 
naznačia, čo majú alebo nemajú rady.  

•	 Vysvetlite deťom, že majú počúvať hlavne slová 
označujúce jedlá. Keď budú počuť názov jedla, ktoré 
Emma a Sally obľubujú, tak si pohladkajú brušká. Ak 
budú počuť názvy jedál, ktoré dievčatá neobľubujú, tak 
potrasú hlavami. 

•	 Žiaci môžu hovoriť aj slová Yum! a Yuck!, aby ukázali, čo 
majú a nemajú radi. Prehrajte znovu nahrávku; hovoria 
Yum! alebo Yuck! pri názvoch jedál, ktoré Sally a Emma 
majú alebo nemajú rady. 

3  Read again. Tick (✓) what Emma and Sally like.  
  Cross (✗) what they don’t like. / Čítajte znovu.  
  Označte (✓) čo majú Emma a Sally a čo  
  namajú rady označte (✗)
•	 Deti sa pozerajú na druhy jedál v tabuľke. Na každé ukážte 

a trieda ho pomenuje. 
•	 Prečítajte triede prvý riadok v texte Sally. Opýtajte sa Does 

Sally like meat? (Yes). Ukážte im ozančenie v texte.  
•	 Vyzvite žiaka, aby nasledujúci riadok prečítal nahlas. 

Opýtajte sa Does Sally like eggs? (No). Pod vajíčko deti 
naznačia krížik.  

•	 Vyzvite deti, aby si pokračovanie textu prečítali a označili, 
čo dievčatám chutí a nechutí. 

•	 Skontrolujte odpovede s triedou. Na tabuľu nakreslite 
tabuľku a označujte v nej (✓) a (✗) jedlá tak, ako ich deti 
hovoria. 

ODPOVEDE

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do skupín po 4 - 6 žiakov. Dajte 

každému žiakovi čistý hárok papiera a povedzte im, 
aby si naň nakrelili podobnú tabuľku, ako je v knihe. 
Namiesto mien Emma a Sally napíšu mená niektorých 
členov svojej skupiny. 

•	 Deti sa striedajú a kladú si navzájom otázky, ktoré 
jedlá majú a nemajú rady. Kým dvaja hovoria, ostatní 
v skupine počúvajú. Všetci si do tabuľky poznačia, čo 
počuli a zachytili. 

•	 Deti pokračujú v aktivite, až kým všetci v skupine 
nepovedali, čo im chutí a čo nie, a kým tabuľky nie sú 
zaplnené. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 84
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 Digitálna trieda • Lekcia 12 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: počúvanie špecifických informácií
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo 
máme a nemáme radi
Písanie: priraďovať plné a stiahnuté  tvary záporu n’t; 
písať vety so skratkou n’t; napísať o obľúbenom jedle 
(Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry z 
predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: because

Zoznam pomôcok
CD $ 122; Obrázkové kartičky jedál 114–119; Kartičky 
nápojov 120–122; Kartičky obedára  87–94 (možnosť); 
hárok čistého papiera pre každého žiaka (možnosť); sada 
farbičiek pre každú 4 - 6 člennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby vymenovali čo najviac slov, ktoré 

označujú jedlo, potraviny alebo nápoje na jedálnom 
lístku z poslednej hodiny. Zároveň umiestňujte na tabuľu 
príslušné obrázkové kartičky. 

•	 Slová na tabuli využite k hre Order the letters (viď strana 20).

Úvod 
•	 Deti sa pozerajú na fotografiu otca a dcéry v cvičení 1. 

Opýtajte sa detí, čo si myslia, že robia (they are looking at a 
menu).

1  Listen and draw  or  . / Počúvajte a nakreslite   
   alebo  $ 122
•	 Povedzte deťom, že dievčatko sa chystá otcovi povedať, 

čo jej chutí a čo nie. Prejdite s deťmi všetky obrázky a deti 
pomenujú, čo na nich je. 

•	 Povedzte deťom, že musia počúvať a nakresliť veselú 
tváričku, ak dievčatko jedlo má rado a smutnú, ak nie. 
Prehrajte celú nahrávku. Deti ukazujú na obrázky jedál v 
učebnici, keď počujú ich pomenovania.

•	 Prehrajte nahrávku znovu a prerušte po prvej časti. 
Upozornite na príklad. 

•	 Znovu prehrajte, aby žiaci dokončili svoje odpovede.  
•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku, aby si žiaci skontrolovali svoje 

odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
Dad Are you hungry, Jessie? 
Girl Yes, I am.  
Dad Well, let’s look at the menu.  What do you want?
Girl  Well, I like yogurt, but I don’t like ice cream. I like bread 

because I like sandwiches.
Dad So, you can have a sandwich. Which sandwiches do you like?
Girl  Mmm, I don’t like meat. Um, I want an egg sandwich. And an 

apple, please. I like apples.

ODPOVEDE

1   2   3   4   5   6 

2  Look at the menu on page 84. Ask and answer. /  
 Pozrite sa na jedálny lístok na strane 84. Pýtajte  
 sa a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky v textových bublinách. 

Prečítajte prvú bublinu nahlas a deti zopakujú po vás. 
Potom prečítajte druhú. Názorne ukážte správnu intonáciu. 

•	 Jedna dvojica prečíta dialóg nahlas. 
•	 Deti sa pozerajú na jedálny lístok na strane 84. Pracujú vo 

dvojiciach a striedajú sa v kladení otázky a odpovedaní 
What do you like? 

•	 Monitorujte aktivitu a pomáhajte, ak to deti potrebujú. 
Povzbuďte ich k tomu, aby povedali, ktoré z jedál obľubujú 
a ktoré nie. 

•	 Niektoré dvojice nahlas pred triedou môžu predviesť dialógy. 

3 Circle n’t and match. / Zakrúžkujte n’t a priraďte.
•	 Na tabuľu odpíšte tri príklady . Postupne na ne ukazujte a 

deti čítajú. Vyvolajte jedného žiaka, aby v každom slove dal  
do krúžku n’t. Potom sa detí opýtajte, čoho sú to skratky (not).

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Povedzte im, že 
majú priradiť vety k správnym stiahnutým alebo plným  
tvarom tak, ako je to naznačené v príklade. 

•	 Skontrolujte odpovede. Prečítajte postupne vety vľavo a 
trieda zborovo hovorí korešpondujúcu vetu vpravo.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky na strane dolu. 
Opýtajte sa What letter is missing? (o).

ODPOVEDE
1 b  2 d  3 a  4 c
n’t = not

Rozšírenie
•	 Deti sa rozdelia do 4 - 6 členných skupín. Povedzte im, 

že si vytvoria jedálny lístok pre svoju malú reštauráciu.
•	 Rozdajte  všetkým deťom čistý hárok papiera a každej 

skupine dajte farbičky. Deti si vymyslia názov svojej 
reštaurácie a napíšu ho hore na jedálny lístok. 

•	 Deti vytvoria jedálny lístok a pridajú ilustrácie. 
•	 Všetky jedálne lístky vyzbierajte a rozmiestnite na steny 

v triede. 

 Poznámka:  Teraz si môžete urobiť cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 85 a deti napíšu o jedlách, ktoré majú rady.

Opakovanie 4  Učenica strana 86–87 

 OPaKOVanie KĽÚč  sPrÁVnYcH ODPOVeDÍ, UčiteĽsKÁ  KniHa strana 116 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 85
Hárok rozvoja osobnosti , KM strana 25
Testovacia kniha
 • Lekcia 12 - test, strana 30 
 • Opakovací test 4, strana 31 
 • Test zručností 4, strana  33
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 39 (Slovná zásoba a frázy), Stopa 40 (Pieseň), 
 Stopa 41 (Fonetika)
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 Digitálna trieda • Lekcia  13 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať predmety v izbe
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: rug, bed, cupboard, shelf, pillow, blanket
Ďalšie: tidy up, tidy (adj), room

Zoznam pomôcok
CD $ 123–125; Plagát k príbehu 13; Obrázkové kartičky 
izby 123–128

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Come into my house z učebnice na strane 56 

a nalaďte triedu. Zopakujte si slovnú zásobu bývania.
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu. 
•	 Povedzte im, že dnešný príbeh bude o tom, ako si udržiavať 

v izbe poriadok. Porozprávajte sa s deťmi o ich izbách. 
Opýtajte sa What’s in your bedroom? Is it tidy or messy? 

Úvod 
•	 Prezentujte slovnú zásobu k hodine s kartičkami 123–128. 

Zdvihnite ich po jednej za sebou a opýtajte sa What’s this? 
Názorne ukážte slová, ktoré deti nevedia. Ak sa v triede 
nachádzajú nejaké skrinky alebo poličky, môžete ich využiť 
k názornej demonštrácii nových slov. 

•	 Zdvihnite kartičky v ľubovoľnom poradí a opakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 123
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili knihy a pozerali sa na obrázky 

predmetov v izbe.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a potom 

zborovo opakujú  slová. 
•	 Umiestnite kartičky na tabuľu. Ukazujte na jednotlivé 

predmety v izbe a vyzvite žiakov, aby ich nahlas 
pomenovali.  

Prepis nahrávky
Listen and point.  
rug, bed, cupboard, shelf, pillow, blanket  
blanket, bed, cupboard, shelf, pillow, rug
Listen and repeat.  
rug, bed, cupboard, shelf, pillow, blanket

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa na pantomímu. Názorne ukážte, ako keby 

ste otvárali dvere na skrini. Deti zvolajú cupboard.
•	 Pred tabuľu zavolajte jedného žiaka, aby názorne 

naznačil iný predmet zo spálne.
•	 Pokračujte aj s ďalšími deťmi. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 124
•	 Žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte druhýkrát a žiaci hovoria slová. Môžete zopakovať 

viackrát, ak je to potrebné. Tentokrát môžu ukazovať na 
príslušné kartičky, keď zaznie ich pomenovanie.  

Prepis nahrávky
rug, rug, rug
bed, bed, bed
cupboard, cupboard, cupboard
shelf, shelf, shelf 
pillow, pillow, pillow
blanket, blanket, blanket 

3 Listen and read. / Počúvajte a opakujte. $ 125
•	 Vezmite si plagát 13. Opýtajte sa niekoľko otázok, 

napríklad Where are Rosy and Grandma? Where’s Billy? What 
rooms can you see? 

•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok. Vyzvite ich, aby 
vymenovali hračky, šaty a predmety v izbe.    

•	 Striedavo hovorte o každom obrázku. Opýtajte sa What’s 
happening? 

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. V poradí, v akom text počujete ukazujte na textové 
bubliny. 

•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako  
Is Rosy’s room tidy? What does Rosy do? Is the flat tidy? Why is 
the kitchen messy?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte nahrávku znovu a žiaci 
počas počúvania nahrávky sledujú jednotlivé slová. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite veľký obdĺžnik. Povedzte deťom, že 

je to spálňa.  
•	 Volajte deti k tabuli , aby dokreslili ďalšie predmety 

do obdĺžnika, napríklad: Max, please draw a cupboard. 
Rebecca, please draw a bed.

•	 Pokračujte, až kým je izba plná. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  88
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 114

 13  Tidy up!
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 Digitálna trieda • Lekcia  13 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Tvoriť vety s There’s a There are
Pýtať sa a odpovedať na otázky s How many… ?
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: There’s a blanket on the bed. There are three 
T-shirts in the cupboard.

Zoznam pomôcok  
CD $ 125; Plagát k príbehu 13; Obrázkové kartičky izby 
123–128

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Snap! (viď strana 19) a vezmite si kartičky 

123–128. Zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej 
hodiny.  

Úvod 
•	 Ukážte na plagát 13 a opýtajte sa detí, čo sa udialo v 

príbehu. 
•	 Plagát zakryte a vyzvite deti, aby povedali, aké predmety 

sa v izbe nachádzajú.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /     
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 125
•	 Žiaci si otvoria učebnice na strane 88 a overia si, koľko 

predmetov z izby si zapamätali v úvodnom cvičení. .   
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a žiaci opakujú. 
•	 Zadeľte žiakov do trojčlenných skupín, aby si podelili 

postavy Rosy, starej mamy a Billyho.
•	  Vyzvite žiakov, aby sa pozerali na obrázky a dohodli sa na 

scénkach z príbehu (viď návrhy nižšie). 
•	 Deti precvičujú jednotlivé scénky. Monitorujte a 

kontrolujte správnu výslovnosť.
•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby svoj príbeh zahrali pred 

celou triedou.

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Stará mama ukazuje na veci v izbe a krúti hlavou.    

Obrázok 2: Rosy odkladá veci na miesto. Usmieva sa a 
roztvorí náruč, aby ukázala, že miestnosť je čistá. Stará 
mama sa usmieva. 

Obrázok 3: Stará mama sa posadí a je spokojná. Rosy otvorí 
dvere na kuchyni a zhrozí sa.   

Obrázok 4: Billy sedí na dlážke a udiera do bubnov. Rosy a 
stará mama krútia hlavami.  

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a opýtajte sa ich 

čo vidia. Odpíšte vety a odpovede z učebnice na tabuľu a 
vynechajte medzeru pre slová na označenie predmetov  
z izby.  

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad. 
There’s a doll on the bed.  

•	 Vyvolajte jednotlivcov aby nahradili kartičky inými 
predmetmi z izby a potom prečítajú vety. 

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky vo svojej učebnici. 
Vyvolávajte deti, aby čítali vety.  

•	 Napíšte na tabuľu There’s a There are ďalej od seba. Hovorte 
vety a striedajte jednotné a množné číslo, napríklad:. 
There’s a book on the desk. There are some pens on the book, 
a deti ukazujú na správnu frázu. 

•	 Povedzte book a ukážte na There’s. Povedzte books a 
ukážte na There are. Pokračujte rovnako, s inỳmi slovami. 

•	 Upozornite deti na gramatický rámček. Opýtajte sa What’s 
‘There’s’ short for? Zavolajte žiaka k tabuli, aby napísal slová 
There a is. 

3 Write. / Píšte.
•	 Napíšte na tabuľu 3 - 4 vety s medzerami a použite názvy 

predmetov, napríklad  _________ a cupboard.  _________
two pillows.  _________ a bed.  _________ two rugs.

•	 V poradí ukazujte na každú vetu a pýtajte sa There’s or 
There are? Vety na tabuli dokončite a nahlas ich povedzte 
s triedou. 

•	 Deti sa pozerajú na obrázky v učebnici. Jeden žiak prečíta 
nahlas príklad.   

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na ostatné vety a samostatne 
do nich doplnili chýbajúce slová.   

•	 Monitorujte aktivitu a pomáhajte deťom, ak je to 
potrebné. Skontrolujte odpovede. 

 Poznámka:  Povedzte deťom, že množné číslo od shelf je  
shelves a že tvar sa treba naučiť. 

ODPOVEDE
1 There’s a blanket. 4 There are two beds.
2 There are three pillows. 5 There are two rugs.
3 There’s a cupboard. 6 There’s a shelf.

Rozšírenie 
•	 Povedzte deťom, že budú pracovať vo dvojiciach.  

V učebniciach si nájdu príbeh na strane 88.  
•	 Žiaci hovoria o tom, čo na obrázku vidia. Striedajú sa, 

napríklad: There’s a shelf. There are six books.

4  Look at the pictures again. Point, ask and answer. /  
 Pozerajte znovu na obrázky. Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Zdvihnite hore ceruzku. Opýtajte sa detí How many pencils? 

Zdvihnite dve knihy, pravítko, a dve tašky a opýtajte sa tú 
istú otázku. 

•	 Vyzvite jednu dvojicu, aby nahlas prečítali otázku a 
odpoveď v textovej bubline. 

•	 Deti vo dvojiciach ukazujú na obrázky a pýtajú sa otázky s 
How many…

•	 Niektoré dvojice vyzvite, aby otázku a odpoveď predviedli 
pred triedou. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  89
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Gramatika
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 Digitálna trieda • Lekcia 13 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať čísla od 11 do 20
Používať čísla v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, 
seventeen, eighteen, nineteen, twenty
Ďalšie: more, get in
Opakovanie: číslovky 1–10 

Zoznam pomôcok
CD $ 126–127; Obrázkové kartičky čísla 5–14 (1 až 10); 
Obrázkové kartičky čísla 129–138 (11 do 20)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si čísla od 1 do 10. Deti zavolajte pred tabuľu. 

Každému dajte kartičku s číslom a povedzte, aby sa 
postavili do správneho poradia od 1 do 10. 

•	 Zborovo hovorte číslovky a žiak, ktorý drží príslušnú 
kartičku vystúpi o krok dopredu a potom znovu naspäť. 

Úvod 
•	 Vezmite si kartičky 129–138 a predstavte čísla od 11 do 20. 

Zdvihnite kartičky po jednej hore a vyslovujte slová. Žiaci 
opakujú. 

•	 Pred tabuľu zavolajte iných desať žiakov a podobne ako 
predtým im dajte kartičku a vyzvite ich, aby sa postavili do 
správneho poradia. 

•	 Hovorte čísla s celou triedou. Keď žiak stojaci v rade 
počuje svoje číslo, vyskočí.  

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 126
•	 Žiaci sa pozerajú na čísla v učebnici. Prehrajte prvú časť 

nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a opakujú.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty
thirteen, fifteen, nineteen, twelve, eighteen, eleven, seventeen, 
twenty, sixteen, fourteen
Listen and repeat.  
eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty 

Rozšírenie
•	 Počítajte sa v triede. Začnite od seba a povedzte one a 

ukážte na žiaka, ktorý je k vám najbližšie, aby povedal 
two. Najbližší spolužiak ďalej pokračuje číslom three a 
tak pokračujú ďalej. 

•	 Zahrajte sa Forwards and backwards (viď strana 21) ,keď 
deti už vedia dobre počítať do 10. 

Rozšírenie
•	 Napíšte číslovky na tabuľu v náhodnom poradí 

napríklad: eighteen, thirteen, five, twenty, seven.
•	 Pred tabuľu zavolajte jednotlivcov, aby napísali  

správne čísla. 

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 127
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Ukazujte medvede a 

povedzte How many bears? Deti spočítajú medvede a 
povedia číslo (12). 

•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania sledujú 
pesničku v učebnici. 

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Počúvajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Spoločne si precvičte scénky k pesničke. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
Jedného žiaka zavolajte pred tabuľu, aby bol v úlohe  
‘malého ’. Kartičky s číslami od 10 do 20 rozdajte ostatným 
žiakom. 

Keď deti, ktoré držia kartičky počujú svoje číslo, zdvihnú 
kartičku dohora. Keď žiak stojaci vpredu bude počuť svoje 
meno, urobí krok dopredu a ukáže dva prsty na znak toho, 
že volá ďalších dvoch do postele. 

Pesničku zopakujte, vyberte nových 11 žiakov a jedného, 
ktorý bude v roli “malého”.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 90
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 114
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 26
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda  • Lekcia13 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať samostatne a v slovách hlásku /ɪ/  
Určovať písmeno i v strede slov a spájať ho s hláskou /ɪ/
Kombinovať samohlásku  i so spoluhláskami a tvoriť 
jednoduché slová typu KVK (spoluhláska/konsonant, 
samohláska/vokál, spoluhláska/konsonant)
Rozlišovať medzi hláskami /e/ a /ɪ/

Jazykové prostriedky 
Základné: bin, fig, tin
Ďalšie: put

Materials
CD $ 128–130; Fonetické kartičky 42–44 (bin, fig, tin); 
Fonetické kartičky 2, 6, 7, 9, 14, 20; Fonetická kartička 40 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, o ktorej samohláske sa učili na minulej 

hodne (e) a aký hláska reprezentuje (/e/).
•	 Opýtajte sa ich, či si pamätajú slová z lekcie, v ktorých sa 

táto hláska nachádza (bed, pen, and red).
•	 Prehrajte riekanku zo strany 83 a nalaďte triedu. Zopakujte 

si hlásku. /e/.

Úvod
•	 Zdvihnite po sebe fonetické kartičky bin, fig, a tin , hovorte 

slová a trieda opakuje. Opýtajte sa ich, ktorá hláska to dnes 
bude (i) a ak hlásku reprezentuje.  

•	 Dopredu zavolajte troch žiakov. Dajte im fonetické kartičky 
b, i, a n. Ukazukjte na písmená a trieda ich pomenuje. 

•	 Znovu precvičujte hlásky rýchle za sebou tak, aby vzniklo 
slovo bin.

•	 Rovnakým postupom precvičte slová f-i-g a t-i-n. Opýtajte 
sa What’s the vowel? a odpovedia i.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 128
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na slová a obrázky v učebnici.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci zborovo  

opakujú hlásky a slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku (aj viackrát) a žiaci počúvajú, 

ukazujú a potom slová zborovo opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
/b/ /ɪ/ /n/ – bin, /f/ /ɪ/ /g/ – fig, /t/ /ɪ/ /n/ – tin
Listen and repeat.  
/b/ /ɪ/ /n/ – bin, /f/ /ɪ/ /g/ – fig, /t/ /ɪ/ /n/ – tin

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 129
•	 Porozprávajte sa s deťmi o obrázku a povedzte si, čo na 

ňom vidia. Prehrajte riekanku a deti počúvajú. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku, deti hovoria text a ukazujú 

na obrázky, keď počujú príslušné slová. Zopakujte 
niekoľkokrát. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti sledujú text v 
učebniciach. 

Rozšírenie
•	 Opäť povedzte riekanku. Vždy, keď deti budú počuť 

hlásku /ɪ/ v strede slova, rukou ťapnú na stôl. 

3  Read the chant again. Circle the i in the middle  
 of the words. / Prečítajte riekanku znovu.   
 Zakrúžkujte i v strede slov.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na riekanku. Upriamte ich 

pozornosť na zakrúžkované i v strede slova big. Vyzvite 
deti, aby našli a zakrúžkovali ďalšie príklady, kde i je v 
strede slova. 

•	 Skontrolujte s triedou odpovede.  

ODPOVEDE
A big, big fig
In a big, big tin.
Eat the big fig.
Put the tin in the bin.

4  Listen to the sounds and join the letters. /  
 Počúvajte zvuky a pospájajte písmená. $ 130
•	 Pripomeňte si tri predmety z aktivity (bin, tin, and pen). 

Opýtajte sa What is in the bin?
•	 Pýtajte sa detí, či si pamätajú bludisko z predchádzajúcej 

hodiny fonetiky. Ak je to potrebné, vysvetlite, že budú 
sledovať hlásky a slová v bludisku, aby sa dozvedeli, čo je 
v koši. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a spájajú písmenká, 
aby zistili odpoveď.  

•	 Opýtajte sa What is in the bin? (the tin). Potom sa opýtajte 
detí na jednotlivé hlásky, ktoré počuli. Uistite sa , že vždy 
správne tvoria a rozlišujú medzi hláskami /e/ a /ɪ/ Napíšte 
ich na tabuľu, aby si mohli skontrolovať svoje bludisko. 

Prepis nahrávky
/ɪ/ tin /e/ pen /ɪ/ tin /ɪ/ tin /e/ pen /e/ pen /ɪ/ tin

ODPOVEDE
The tin is in the bin.

Rozšírenie
•	 Na rozdielne konce tabule umiestnite fonetické kartičky 

pera a koša. Nahlas prečítajte nasledujúci rad slov: fig, 
bed, tin, red, ten, big, Tim, six, leg, net, fish. Keď deti budú 
počuť hlásku /ɪ/ ukážu na kôš. Keď budú počuť hlásku 
/e/ ukážu na pero. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 91
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Fonetika
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 Digitálna trieda • Lekcia 13 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť listu v časopise; čítanie pre 
špecifické informácie 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry z 
predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: star (adj), letter, magazine

Zoznam pomôcok
CD $ 131; Obrázkové kartičky izby 123–128; ručná 
kresba izby; čistý hárok papiera pre každé dieťa

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What’s missing? (viď strana 20) a zopakujte si 

slovnú zásobu bývania a predmetov v izbe. 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o futbale. Pýtajte sa jednotlivcov 

Do you like football? 

Úvod
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky izby v učebnici 

a na fotografiu chlapca. Povedzte deťom, že chlapec sa 
volá Jamie. Opýtajte sa detí, o čom bude príbeh (Jamie is 
describing his bedroom). Opýtajte sa What does Jamie like? 
(football).

1  What’s in the bedroom? Point and say. / Čo je  
  v spálni? Ukazujte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby si pozreli obrázky v učebnici. Striedavo 

ukazujte na predmety v izbe a deti hovoria slová. 
•	 Deti pracujú vo dvojici, striedavo ukazujú na obrázky 

predmetov v izbe a hovoria názvy predmetov.  
•	 Opýtajte sa How many footballs are there on the rug / 

blanket / pillow / in the box? 

ODPOVEDE
shelf, cupboard, bed, rug, toy box, pillow, blanket, balls, books

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 131
•	 Ukážte na slová ‘Star letter’ v hornej časti strany. Vysvetlite 

deťom, že Jamie píše list, v ktorom opisuje svoju izbu. 
Vyzvite deti, aby si prečítali prvý riadok a zistili, komu 
Jamie píše (Junior Magazine).

•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte na všetky 

otázky, ktoré sa deti budú pýtať. 
•	 Jednoduchými otázkami si overte porozumenie. Napríklad 

What’s the room in the picture? How many books are on 
Jamie’s shelf? What are Jamie’s favourite clothes? What’s in 
the toy box? How old is Jamie?

3  Read again. Write T (true) or F (false). / Prečítajte  
    znovu. Napíšte T (pravdivé) alebo F (nepravdivé).
•	 Prvú vetu napíšte na tabuľu. Povedzte There are photos on 

his blanket – Yes or No? (No). Opýtajte sa Is the sentence true 
or false? a objasnite si, že je to nepravdivé tvrdenie. Napíšte 
F vedľa vety na tabuľu. Poukážte na odpoveď v príklade  
v učebnici. 

•	 Vyzvite deti, aby si prečítali ostatné vety a potom si opäť 
prečítali list a určili, či sú pravdivé alebo nepravdivé.  
Podľa toho ich označia. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 F  2 F  3 F  4 T  5 T  6 T

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že sa zahrajú pamäťovú hru a vyzvite 

ich, aby si zatvorili učebnice.  
•	 Tvorte vety Jamieho izbe (musíte si zaznamenávať  

vety, ktoré vytvoríte). Deti si každú vetu vypočujú a 
napíšu do svojich zošitov T (pravda) alebo F (nepravda). 

•	 Skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby si spočítali 
správne odpovede. 

Rozšírenie
•	 Urobte si s triedou obrázkový diktát a využite svoju 

vlastnú izbu. Každému žiakovi dajte čistý hárok papiera. 
•	 Opíšte svoj obrázok napríklad: There’s a big bed. There’s 

a teddy bear under the bed. There’s a rug. There are three 
books on the rug. Deti kreslia izbu podľa opisu učiteľa. 

•	 Keď opis ukončíte, ukážte deťom svoj obrázok, aby si 
ho porovnali so svojimi kresbami. 

Kultúrna poznámka 
Futbal
Futbal bol vždy srdcovou záležitosťou chlapcov vo Veľkej 
Británii, ale dnes sú to práve dievčatá, ktoré sa stále viac o 
futbal zaujímajú. Až 4 milióny detí v Británii hrajú futbal na 
školách alebo v športových kluboch a takmer 1,5 milióna 
z nich sú dievčatá. Je to aj zásluhou filmu ako je Bend 
it like Beckham a vytvorením profesionálnych ženských 
futbalových tímov. 

Deti si rady vyzdobujú svoje izby plagátmi, aby ukázali, 
ktorému tímu fandia alebo ktorý hráč je ich favoritom. V 
extrémnych prípadoch to nie sú len steny plné plagátov 
ale aj posteľnú bielizeň, závesy a tapety v klubových  
farbách svojho futbalového favorita. 

Aj keď je fandenie veľká zábava, môže to byť aj veľmi 
nákladné. Priemerný britský fanúšik minie viac ako £110 
ročne na futbalové predmety a viac ako £600 na lístky. 
Nedávny prieskum ukázal, že britskí fanúšikovia za celý 
svoj život dokážu na šport minúť až £14,716!

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  92
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 Digitálna trieda • Lekcia 13 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať rôzne miestnosti podľa ich opisu
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky, kde sa veci 
nachádzajú
Písanie: rozlišovať medzi vetami a otázkami; písať bodky 
a otázniky; písať o svojej izbe (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a štruktúry z predchádzajúcich  
hodín

Zoznam pomôcok
CD $ 132; Obrázkové kartičky domu 76–85; Obrázkové 
kartičky izby 123–128; školské pomôcky

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Musical cards a zopakujte si slovnú zásobu 

bývania a názvy predmetov v izbe (viď strana 19).

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú list Jamieho z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa What’s Jamie’s 
favourite sport? What’s in his room? Vyzvite deti, aby opísali 
Jamieho izbu čo najpodrobnejšie.  

•	 Dovoľte deťom, aby sa pozreli do učebnice na stranu 92  
a pozreli si ako presne si ju zapamätali. 

•	 Poukážte na dva obrázky A a B v cvičení 1. Vyzvite deti, aby 
vymenovali čo najviac vecí na každom obrázku. 

1  Listen and write A or B. / Počúvajte a napíšte  
  A alebo B. $ 132
•	 Povedzte deťom ,že si vypočujú nahrávku, v ktorej niekto 

bude opisovať veci na obrázkoch. Po každom opise deti 
napíšu A alebo B do rámčeka podľa toho, ktorý obrázok 
bol opisovaný. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti priebežne ukazujú na veci, 
ktoré počujú z nahrávky. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu prerušovane. Zastavte po 
opise 1 a upozornite na príklad. Otázkami skontrolujte 
porozumenie.   

•	 Pokračujete v prehrávaní nahrávky. Prerušte po každom 
opise, aby deti mohli zaznačiť svoju odpoveď A alebo B.

•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku a deti si skontrolujú svoje 
odpovede. Odpovede spoločne skontrolujte. 

Prepis nahrávky
1 There are two beds.
2 There is a toy box with lots of toys. 
3 There’s a T-shirt on a chair.
4 There is a book on the cupboard.
5 There is one bed with a teddy on top. 
6 There is a big rug. It’s green and blue.

ODPOVEDE
1 B  2 B  3 A  4 B  5 A  6 B

2  Look at the pictures again. Ask and answer. /  
 Pozrite sa znovu na obrázok. Pýtajte sa a   
 odpovedajte
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok A. Zopakujte 

si predložky. Opýtajte sa Where’s the teddy? a získajte 
odpoveď It’s on the bed. 

•	 Potom sa deti pozrú na obrázok B. Opýtajte sa Where are 
the toys? a získajte odpveď They’re in the toy box.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie 2. Najprv vyzvite 
jednotlivcov, aby po jednom prečítali slová v rámčeku. 
Trieda zborovo opakuje. 

•	 Upriamte pozornosť detí na otázky a odpovede v textových 
bublinách. Nahlas prečítajte otázku, deti ju zopakujú  a 
potom odpovedajú. Naznačte správnu intonáciu. 

•	 Dvojicu detí vyzvite, aby nahlas prečítali otázku a odpovedali. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedajú sa v kladení 

podobných otázok a v odpovediach na veci v rámčeku. 
•	 Priebeh aktivity sledujte a ak je to potrebné pomáhajte 

deťom. Sledujte predovšetkým správnu intonáciu. 

Rozšírenie
•	 Predtým, ako začnete robiť cvičenie 2, zopakujte 

si predložky. Na tabuľu napíšte nasledovné vety s 
medzerami: The bag is… the table. The books are… the 
bag. The pen is… the table.

•	 Zdvihnite svoju tašku hore, aby na ňu každý videl a 
položte ju na stôl. Vyzvite deti, aby povedali, ktoré slovo 
patrí do medzery (on).

•	 Zdvihnite hore dve knihy a dajte si ich do tašky. Potvrďte, 
že chýbajúce slovo je in. Zdvihnite hore pero a dajte ho 
pod stôl. Potvrďte, že chýbajúce slovo je is under.

3  Read the questions and answers. Write ?  or .  ./  
 Prečítajte otázky a odpovede. Napíšte ?  alebo .
•	 Na tabuľu napíšte dve otázky a odpovede z príkladu bez 

otáznikov a bodiek. 
•	 Opýtajte sa detí, ktoré vety sú otázky a ktoré odpovede. 

Jednotlivcov vyzvite k tabuli, aby otázniky a bodky doplnili.
•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im 

čas, aby do rámčekov vpísali otázniky a bodky. Súbežne 
napíšte na tabuľu zostávajúce otázky. 

•	 Skontrolujte odpovede s celou triedou a vyvolávajte deti k 
tabuli, aby dopísali odpovede.  

ODPOVEDE
1 There is a blanket on my bed .
2 Where’s the pillow ?
3 Is it in the kitchen ?
4 What’s in my bedroom ?
5 There are lots of toys .
6 His name’s Jamie .  

 Poznámka:  Teraz môžete robiť cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 93 a deti si môžu precvičiť písanie o svojej izbe.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  93
Hárok osobného rozvoja, KM strana 27
Lekcia 13 - test, Testovacia kniha strana  35
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 42 (Slovná zásoba a frázy), Stopa 43 (Pieseň), 
 Stopa 44 (Fonetika)
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 Digitálna trieda  • Lekcia  14 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať činnostné slovesá
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: run, fly, walk, talk, swim, climb
Ďalšie: clever, silly, can (v)

Materials
CD $ 133–135; Plagát k príbehu 14 ; Obrázkové kartičky 
slovies 139–144

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si Let’s go to the zoo! zo strany 76 , nalaďte 

triedu a zopakujte si slovnú zásobu o zvieratkách. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu. 
•	 Povedzte im, že dnešná hodine bude o tom, čo ľudia 

vedia a nevedia robiť. Porozprávajte sa s deťmi o rôznych 
danostiach. Opýtajte sa Can you swim / climb / run quickly?

•	 Povedzte deťom, že v príbehu sú akční panáčikovia. 
Opýtajte sa ich, či majú takých doma a čo vedia robiť. 

Úvod 
•	 Prezentujte novú slovnú zásobu pomocou obrázkových 

kartičiek 139–144. Po jednej kartičky zdvihnite a hovorte 
slová  a deti opakujú po vás. 

•	 Opäť kartičky zdvíhajte, ale v inom poradí. Hovorte slová 
a znovu zopakujte. Tentokrát pridajte aj názornú ukážku a 
to tak, že deti napodobňujú činnosti (lezenie, rozprávanie, 
plávanie a podobne). 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 133
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice a pozreli sa na 

obrázky rôznych činností. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a potom 

zborovo opakujú  slová. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 139–144 a vyzvite 

jednotlivcov, aby pomenovali obrázky.  

Prepis nahrávky
Listen and repeat.  
run, fly, walk, talk, swim, climb
walk, run, climb, talk, swim, fly
Listen and repeat.  
run, fly, walk, talk, swim, climb

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 134
•	 Žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte druhýkrát a žiaci hovoria slová. Môžete 

zopakovať viackrát, ak je to potrebné. 

Prepis nahrávky
run, run, run
fly, fly, fly
walk, walk, walk
talk, talk, talk
swim, swim, swim
climb, climb, climb

Rozšírenie
•	 Dohodnite sa v triede ako predvediete každé slovo z 

riekanky. Deti môžu pri svojich laviciach napodobňovať 
chôdzu, beh a podobne alebo môžu pomocou prstov 
naznačiť chôdzu/beh  na lavici a môžu pomocou rúk 
naznačiť lietanie. 

•	 Znovu prehrajte riekanku. Súčasne s hovorenim textu 
deti robia pripravené pohyby.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20) a precvičte 

si slová označujúce činnosť. Hovorte povely (Simon 
says) run / fly / walk / talk / swim / climb a deti ich 
napodobňujú. 

3 Listen and read. / Počúvajte a opakujte. $ 135
•	 Vezmite si plagát k príbehu 14. Opýtajte sa niekoľko 

otázok, napríklad What has Billy got?  
•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok. Vyzvite ich, aby 

vymenovali čo najviac predmetov na obrázku. Opýtajte 
sa Who’s in the living room? Where’s Tim? What’s he doing? 
Where’s Rosy? What’s she doing? 

•	 Hovorte o každom rámčeku. Opýtajte sa What’s happening? 
Povzbuďte deti k odhadom.

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. V poradí, v akom text počujete ukazujte na textové 
bubliny. 

•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako Can 
Action Boy run / fly / walk / talk? Žiaci si otvoria učebnice. 
Prehrajte nahrávku znovu a žiaci počas počúvania 
nahrávky sledujú jednotlivé slová. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  94

 14  Action Boy can run!
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Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Tvoriť vety s can a can’t
Pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo ľudia radi robia
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: He can / can’t fly. Can she play football? Yes, she 
can. / No, she can’t.

Zoznam pomôcok  
CD $ 135; Plagát k príbehu 14; Obrázkové kartičky 
slovies 139–144; hárok čistého papiera pre každého žiaka 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Mime the word (viď strana 20) s obrázkovými 

kartičkami slovies. Nalaďte triedu a zopakujte si slovnú 
zásobu z predchádzajúcej hodiny.  

Úvod
•	 Ukážte plagát 14 a pýtajte sa detí, čo sa odohráva v 

príbehu.
•	 Odložte plagát a pýtajte sa detí, o akych činnostiach Billy 

hovoril.

1  Listen to the story again and repeat. Act. /     
    Počúvajte znovu príbeh a opakujte. Hrajte. $ 135
•	 Deti si otvoria učebnice na strane 94. Môžu si skontrolovať, 

koľko činností si zapamätali správne. 
•	 Prehrajte nahrávku, prerušujte, a deti opakujú. 
•	 Triedu rozdeľte do skupín po štyroch, toľko je postáv,  

a zahrajú si postavy Billyho, strýka, Tima a Rosy. 
•	 Deti sa pozrú na činnosti, ktoré sa dejú v príbehu. 

Rozhodnite spoločne, ktoré zahráte (viď možnosti nižšie).
•	 Deti si precvičia jednotlivé scénky s činnosťami. Pohybujte 

sa medzi deťmi a dohliadnite na správnu výslovnosť.
•	 Niektoré skupiny vyzvite dopredu, aby scénku zahrali pred 

celou triedou. 

Scénky k príbehu
Obrázok 1:Billy nastaví svojho akčného panáčika na beh. 
(Akčnú figúrku môže nahradiť napríklad ceruzka alebo 
peračník). Strýko zamáva akčnému panáčikovi na pozdrav.     

Obrázok 2: Billy vyhodí panáčika vysoko do vzduchu. 

Obrázok 3: Billy pohybuje panáčikom zo strany na stranu, 
aby naznačil chôdzu. Rosy píše perom. 

Obrázok 4: Rosy sa rozpráva s panáčikom. Billy sa smeje. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a opýtajte sa ich 

čo vidia. Odpíšte vety a odpovede z učebnice na tabuľu a 
vynechajte medzeru pre slová na označenie činnosti.   

•	 Umiestnite kartičky na voľné miesta tak, aby ste mali 
rovnakú šablónu na otázky a odpovede ako napríklad. 
He can swim. He can’t fly. Can he climb? Deti zborovo vety 
opakujú.   

•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky vo svojej učebnici. 
Vyvolávajte deti, aby čítali vety.  

•	 Upozornite deti na gramatický rámček. Opýtajte sa What’s 
‘can’t’ short for? Zavolajte žiaka k tabuli, aby napísal slová 
can a not.

3 Write. / Píšte.
•	 Na tabuľu nakreslite bábiku a povedzte, že je to “Akčná 

bábika”.
•	 Napíšte na tabuľu 3 - 4 vety s medzerami a použite názvy 

činností, napríklad She _________ walk / talk / swim.
•	 V poradí ukazujte na každú vetu. Hlavou naznačte, či 

akčná bábika činnosti vie alebo nevie robiť (áno- kývnite 
hlavou, nie - pokrúťte hlavou). Slová napíšte do medzier a 
deti vety prečítajú.  

•	 Deti sa pozerajú na obrázky v učebnici. Jeden žiak prečíta 
nahlas príklad.   

•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na ostatné vety a samostatne 
ich doplnili chýbajúcimi slovami.  

•	 Monitorujte aktivitu a pomáhajte deťom, ak je to 
potrebné. Skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 She can’t talk. 4 She can walk.
2 She can run. 5 She can swim.
3 She can’t climb. 6 She can’t fly.

Rozšírenie
•	 Každému žiakovi dajte hárok čistého papiera. Šikovne 

si nakreslia akčnú figúrku alebo bábiku. Na tabuľu 
umiestnite kartičky 139–144. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach a striedajú sa v používaní 
aktivít z tabule, aby povedali, čo ich panáčik alebo 
bábika vie alebo nevie robiť.  

4  Look at the pictures again. Point, ask and answer. /  
    Pozerajte znovu na obrázky. Ukazujte, pýtajte sa  
  a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli do učebnice na obrázky  

v cvičení 3. Názorne predveďte ukážku dialógu s jedným 
žiakom. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedajú sa a ukazujú na 
obrázky a pýtajú sa, čo akčná bábika vie robiť 

•	 Niektoré dvojice vyzvite, aby krátky dialóg predviedli  
pred triedou. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky v cvičení 2. Deti 

sa  striedajú v  kladení otázok o tom, čo Akčný panáčik 
vie robiť a zároveň na otázky aj odpovedajú. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 95
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Gramatika
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Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie slovesá
Používať slovesá v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: write, draw, sing
Ďalšie: do, anything, song, smile (v), alphabet
Opakovanie: slovesá

Zoznam pomôcok
CD $ 136–137; Obrázkové kartičky slovies 139–147

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Freeze (viď strana 20) a zopakujte si slovesá, 

ktoré sa už deti naučili. 

Úvod
•	 Vezmite si kartičky 145–147 a predstavte tri nové slovíčka. 

Zdvihnite kartičky po jednej hore a vyslovujte slová. Žiaci 
opakujú. 

•	 Obrázkové kartičky umiestnite na tabuľu a ukazujte na ne 
v rôznom poradí a deti opäť opakujú slová. Zároveň ako 
slová vyslovujú, môžu činnosti napodobňovať. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 136
•	 Žiaci sa pozerajú na činnosti vo svojej učebnici.  

Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú slová.

Prepis nahrávky
Listen and point. 
write, draw, sing 
sing, write, draw 
Listen and repeat. 
write, draw, sing 

Rozšírenie
•	 Pred tabuľu zavolajte jedného žiaka. Mimikou a 

gestikuláciou naznačí niektoré z nových slov a ostatné 
deti hádajú, ktoré slovo to je. Zopakujte aj s ďalšími deťmi. 

2 Listen and sing. / Počúvajte a opakujte. $ 137
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky. Ukazujte jednotlivé činnosti a 

deti ich pomenujú. 
•	 Prehrajte žiakom nahrávku. Počas počúvania ukazujú 

na obrázky, keď zaznejú tri nové slová. Opäť prehrajte 
nahrávku, kým deti sledujú slová v učebnici. 

•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby. Nahlas povedzte 
každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.

•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).
•	 Spoločne si precvičte scénky k pesničke. 
•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky
I can write – napíšu písmeno ‘a’ do vzduchu 

I can draw an elephant – nakreslia chobot slona 

I can sing this song – ukážu na svoje ústa 

I can do anything – široko roztvoria ramená  

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte nasledovné riadky z pesničky:  

I can write… 
I can draw… 
I can sing…  
Vyzvite deti, aby všetky vety ľubovoľne dokončili.

•	 Opäť prehrajte nahrávku. Deti si zaspievajú novú verziu 
pesničky. 

Kultúrna poznámka 
Národný vzdelávací program
Národný vzdelávací program obsahuje aj zoznam 
predmetov, ktoré sa na školách v Británii povinne učia. 
Na základnej škole deti majú hodiny angličtiny, 
matematiky, prírodopis, informatiku (informačná a 
komunikačná technológia), dejepis , zemepis, výtvarnú a 
 hudobnú výchovu a telocvik.  

V školách sa vyučuje aj náboženská výchova, ale rodičia 
môžu deti z týchto hodín odhlásiť, ak si to želajú. Podobne 
ako tieto predmety, je dobré, keď škola ponúka aj 
predmety so zameraním na spoločenskú náuku a zdravie. 
Patria sem občianska náuka, správna výživa, fyzické 
aktivity a emocionálne zdravie a pohoda. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  96
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 115
Špeciálny hárok na písanie,  KM strana  28
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia  14 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásku /ɒ/ samostatne a v slovách 
Určovať písmeno  o v strede slov a spájať ho s hláskou /ɒ/
Kombinovať samohlásku i so spoluhláskami a tvoriť 
jednoduché slová typu KVK (spoluhláska/konsonant, 
samohláska/vokál, spoluhláska/konsonant)
Priraďovať slová, ktoré sa rýmujú
Rozlišovať medzi hláskami /ɪ/ a /ɒ/

Jazykové prostriedky
Základné: dog, fox, log
Ďalšie: sitting

Zoznam pomôcok
CD $ 138–139; Fonetické kartičky 45–47 (dog, fox, log) 
a 4, 6, 7, 12, 15, 24

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, o ktorej samohláske sa učili na minulej 

hodne (i) a akú hlásku reprezentuje (/ɪ/).
•	 Opýtajte sa ich, či si pamätajú slová z lekcie, v ktorých sa 

táto hláska vyskytuje (bin, fig, and tin).
•	 Prehrajte riekanku zo strany 91 a nalaďte triedu. Zopakujte 

si hlásku /ɪ/.

Úvod
•	 Zdvihnite po jednej hore fonetické kartičky dog, fox, a log, 

hovorte slová a deti opakujú. Opýtajte sa detí, čo si myslia, 
o ktorej samohláske sa dnes budú učiť (o) a akú hlásku 
zastupuje. 

•	 Pred tabuľu zavolajte tri deti. Rozdajte im fonetické kartičky 
d, o, g. Ukazujte na písmenká a trieda ich pomenuje. 

•	 Povzbuďte deti, aby hlásky znovu zopakovali a čo 
najrýchlejšie za sebou, aby povedali slovo dog.

•	 Postup zopakujte s inými žiakmi a s ďalšími kartičkami. 
Deti hovoria  f-o-x a l-o-g.

•	 Opýtajte sa detí What’s the vowel?, žiaci povedia o.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 138
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na slová a obrázky v učebnici.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci zborovo  

opakujú zvuky a slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku (aj viackrát) a žiaci počúvajú, 

ukazujú na slová a potom slová zborovo opakujú. 

Transcript
Listen and point.  
/d/ /ɒ/ /g/ – dog, /f/ /ɒ/ /ks/ – fox, /l/ /ɒ/ /g/ – log
Listen and repeat.  
/d/ /ɒ/ /g/ – dog, /f/ /ɒ/ /ks/ – fox, /l/ /ɒ/ /g/ – log 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 139
•	 Opýtajte sa detí niekoľko otázok aby povedali, čo na 

obrázku vidia. Prehrajte riekanku a deti počúvajú. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku, deti hovoria text a ukazujú 

na obrázky, keď počujú príslušné slová. Zopakujte 
niekoľkokrát. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti sledujú text  
v učebniciach. 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si pomysleli na niektoré činnosti v 

riekanke. Riekanku znovu prehrajte. Zároveň ako deti 
hovoria text, vykonávajú aj činnosti. 

3  Read the chant again. Circle the o in the middle  
 of the words./ Prečítajte riekanku. Zakrúžkujte  
 o v strede slov.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na riekanku. Upriamte ich 

pozornosť na zakrúžkované o strede slova dog. Vyzvite deti, 
aby našli a zakrúžkovali ďalšie príklady, kde o v strede slova. 

•	 Skontrolujte s triedou odpovede.  

ODPOVEDE
Look at the dog.
It’s sitting on a log.
Look at the fox.
It’s sitting in a box.

4  Match the words that rhyme. / Priraďujte slová,  
 ktoré sa rýmujú.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázky. Na každý 

obrázok ukážte a deti hovoria slová. Dbajte, aby hlásky 
správne tvorili a vždy rozlišovali medzi hláskami /ɒ/ a /ɪ/

•	 Povedzte deťom, že v cvičení sú štyri dvojice slov, ktoré 
sa rýmujú. Vyzvite deti, aby spojili čiarou slová, ktoré sa 
rýmujú. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.

ODPOVEDE
1 log  2 tin  3 fox  4 big

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa s triedou hru na rýmy. Prečítajte nahlas 

dvojicu slov (viď nižšie) a urobte medzi nimi krátku 
prestávku. Ak deti budú počuť dvojicu slov, ktoré sa 
rýmujú, tlesknú rukami: 
box / fig 
log / dog 
bin / box 
big / fig 
fox / box 
log / big 
bin / tin

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  97
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Fonetika
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zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť textu o zvieratkách; čítanie 
pre špecifické informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: stripes, fruit, nuts, pet, jump, fast, very, beautiful

Zoznam pomôcok
CD $ 140; Obrázkové kartičky zoo  105–107, 111–113; 
hárok čistého papiera pre každé dieťa; sada farbičiek pre 
každú 4 - 6 člennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Jump a zopakujte si slovnú zásobu zvierat 

v zoo (viď strana 19).  

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky zvieratiek a pokúsili 

sa predpovedať, o čom je text (there are two descriptions of 
animals). 

•	 Opýtajte sa Do you like tigers / parrots? Povzbuďte deti, aby 
sa pokúsili povedať, prečo áno a prečo nie. 

•	 Deti si navzájom kladú otázky o zvieratkách, ktoré majú 
rady a ktoré nie. Pracujú vo dvojiciach. 

1  What animals can you see? What colour are they? / 
  Aké zvieratká vidíte? Akú majú farbu?
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázky. Opýtajte sa 

What colour is the tiger / parrot? Naučte deti slovo stripes. 
Opýtajte sa Which animal has got stripes? (the tiger).

•	 Vyzvite deti, aby vymenovali iné zvieratká, ktoré majú 
pásiky, napríklad zebra, mačka, vtáčik, alebo had. 

ODPOVEDE
tiger – orange, black, white
parrot – blue, green, red, yellow

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 140
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte na všetky 

otázky, ktoré sa deti budú pýtať. 
•	 Jednoduchými otázkami si overte porozumenie. Napríklad 

Has the tiger got stripes? Can it climb trees? Can the parrot 
sing / write? Does it like meat / fruit and nuts?

3  Read again and tick (✓). / Čítajte znovu  
  a označte (✓)
•	 Vysvetlite deťom, že budú robiť cvičenie, v ktorom si 

povedia, čo zvieratká vedia robiť. Opýtajte sa Can the 
parrot fly? (Yes). Deti sa pozerajú na tabuľku v učebnici. 
Povedzte im, že keď zvieratko vie robiť danú činnosť, 
označia políčko. Upozornite ich na označenie  
v políčku pre papagája. Opýtajte sa Can the tiger fly? (No). 
Upozornite, že vedľa tigra v tabuľke nie je označenie. 

•	 Vyzvite deti, aby si prečítali ostatné vety a potom 
prečítajte znovu text. Označia políčko, ak je tvrdenie 
pravdivé pre dané zvieratko. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Jednotlivcov vyzvite, 
aby prečítali odpovede. Ostatní v triede reagujú Yes a No.

ODPOVEDE

tiger parrot

1 It can fly. ✓

2 It can swim. ✓

3 It’s a big cat. ✓

4 It can talk. ✓

5 It can climb. ✓

6 It can sing. ✓

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte vety It’s a tiger a It’s a parrot  

a precvičte s deťmi. 
•	 Vytvorte vety o rôznych zvieratách (viď nižšie).  

Deti zborovo hovoria It’s a tiger alebo It’s a parrot. 
It’s got stripes. (tiger) 
It can talk. (parrot) 
It’s blue, green, red, and yellow. (parrot) 
It can run. (tiger) 
It eats meat. (tiger) 
It can be a pet. (parrot)

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do skupín po 4 až 6 žiakov. Povedzte im, 

že si nakreslia obrázok svojho obľúbeného zvieratka  
v zoo. 

•	 Každý žiak dostane hárok čistého papiera a skupina 
jednu sadu farbičiek.  

•	 Deti si nakreslia svoje obrázky a pri kreslení sa delia 
spoločne o farbičky. 

•	 Deti postupne predstavia svoje zvieratko skupine. 
•	 Vyzvite niektoré deti, aby ukázali svoje obrázky triede  

a opísali zvieratko. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  98
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zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: označiť položky číslom v správnom poradí
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o zvieratách 
Písanie: priraďovať a písať plné a stiahnuté tvary od can’t; 
písať o tom, čo vieme robiť (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín 
Ďalšie: live (v)

Zoznam pomôcok
CD $ 141; Obrázkové kartičky zoo 105–107, 111–113

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby vymenovali čo najviac zvierat. Môžete im 

pomôcť vetami I’m thinking of an animal. 
•	 It lives in a zoo. It’s brown / white / little / big, etc.
•	 Názvy zvierat napíšte na tabuľu. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, o ktorom zvieratku čítali na poslednej 

hodine. Povzbuďte ich, aby povedali čo najviac o tigrovi  
a papagájovi.  

•	 Umožnite deťom, aby sa pozreli do učebnice na stranu 98 
a skontrolovali si, koľko si toho zapamätali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici na 
strane 99. Ukazujte na jednotlivé zvieratká a deti hovoria 
slová. Upriamte pozornosť na zoznam zvierat na tabuli. 
Spoločne s deťmi skontrolujte, či sa vám podarilo 
vymenovať všetky zvieratká, ktoré sa objavili v príbehu. 

1 Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 141
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú ľudí, ktorí rozprávajú 

o zvieratkách na obrázkoch. Budú číslami označovať 
zvieratká v poradí, v akom sa o nich bude hovoriť.

•	 Prehrajte nahrávku. Deti ukazujú na obrázky zároveň ako 
počujú ich pomenovanie. 

•	 Prehrajte znovu nahrávku, ale prerušte po prvom 
rozhovore. Opýtajte sa, o ktorom zvieratku sa rozprávali  
(a giraffe) a ukážte na príklad 1 v rámčeku vedľa žirafy. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky a deti číslom označia ďalšie 
obrázky. 

•	 Prehrajte nahrávku tretíkrát, aby si deti skontrolovali svoje 
odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede.

Prepis nahrávky 
1  This animal has got a long neck. It’s very tall. / Is it a giraffe? / 

Yes, it is. 
2  This animal lives at the zoo. It can run fast. It’s a big cat. /  

Is it a tiger? / No, it isn’t. It’s brown. / I know! It’s a lion. 
3  This animal is very long. It can’t walk. It hasn’t got legs. /  

That’s easy. It’s a snake.

4  It’s got two legs and it can walk. / Is it a parrot? / No it isn’t.  
It can’t fly. It’s yellow. / It’s a chick!

5  This has got two legs and two arms. It can run and it can walk.  
It can climb trees. / Is it a monkey? / Yes, that’s right. It’s a 
monkey.

ODPOVEDE
1 giraffe  2 lion  3 snake  4 chick  5 monkey

Rozšírenie
•	 Zavolajte štyroch žiakov pred tabuľu.  
•	 Každému dajte inú kartičku zoo, ale povedzte im, aby ich 

neukazovali triede. 
•	 Vyzvite prvého žiaka, aby opísal zvieratko triede. 

Jednotlivcov vyzvite, aby sa pokúsili uhádnuť zvieratko. 
Deti hádajú, až kým neuhádnu zvieratká na kartičkách. 

•	 Zopakujte aj s inými žiakmi. 

2  Look at the pictures again. Say and answer. /  
 Pozerajte znovu na obrázky. Hovorte  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na otázky a odpovede v 

textových bublinách. Prečítajte prvú nahlas a deti 
zopakujú po vás. Rovnako postupujte aj s druhou 
bublinou. Názorne predveďte správnu intonáciu.  

•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby dialóg nahlas prečítali.
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Jeden sa pýta a druhý 

odpovedá na otázky o zvieratkách v cvičení 1. Striedajú sa.  
•	 Prechádzajte sa v triede a pomôžte deťom, keď je to 

potrebné a kontrolujte intonáciu. 
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli dialóg 

pred triedou.   

3 Circle n’t and match. / Zakrúžkujte n’t a priraďte.
•	 Na tabuľu odpíšte príklad. Vyzvite jedného žiaka, aby 

prišiel k tabuli a dal do krúžku n’t. 
•	 Vyzvite deti, aby a pozreli na cvičenie v učebnici. Opýtajte 

sa ich, ktorá veta vpravo znamená to isté ako It can’t read 
(It cannot read). Vysvetlite deťom, že priradia k sebe vety, 
ktoré znamenajú to isté. Jedna je so stiahnutým tvarom  
a druhá s plným tvarom. Vety spoja čiarou. 

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si prečítali ostatné 
vety a správne ich priradili. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Postupne čítajte vety 
naľavo a trieda zborovo pridá korešpondujúcu vetu 
napravo. 

•	 Opýtajte sa detí, ktoré písmenko chýba v n’t (o) a doplňte 
odpoveď v dolnej časti strany.

ODPOVEDE
1 b  2 d  3 a  4 c
n’t = not

 Poznámka:  Teraz si môžete vypracovať cvičenia v pracovnom 
zošite strana  99 a deti môžu napísať o tom, čo vedia robiť.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  99
Hárok osobného rozvoja, KM strana  29
Lekcia 14 - test, Testovacia kniha strana 36
$ Žiacky  MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 45 (Nová slovná zásoba a frázy, Stopa 46 (Pieseň), 
 Stopa 47 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana  100 

 Digitálna trieda  • Lekcia  15 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať veci na pláži 
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: sandcastle, beach, crab, the sea, boat, shell
Ďalšie: good idea, together, wait, another

Zoznam pomôcok 
CD $ 142–144; Plagát k príbehu 15; Obrázkové kartičky 
pláže 148–153; kompletná zostava plagátov (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si I can do anything! na strane 96 a nalaďte 

triedu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z posledného príbehu. 
•	 Povedzte deťom, že dnešný príbeh bude o pláži. 

Porozprávajte sa s deťmi o plážach. Opýtajte sa Do you 
ever go to the beach with your family? What do you do there? 
What can you see? Do you like the beach?

Úvod 
•	 Prezentujte novú slovnú zásobu pomocou obrázkových 

kartičiek 148–153. Po jednej kartičky zdvihnite a pýtajte sa 
What’s this?. Napodobnite slová, ktoré deti nevedia.  

•	 Opäť kartičky zdvíhajte, ale v inom poradí. Hovorte slová  
a znovu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 142
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice a pozreli sa na 

obrázky rôznych predmetov na pláži. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci opakujú 

slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a potom 

zborovo opakujú  slová. 
•	 Obrázkové kartičky rozmiestnite po triede. Prehrajte 

nahrávku. Deti ukazujú na príslušné kartičky.  

Prepis nahrávky 
Listen and point.  
sandcastle, beach, crab, the sea, boat, shell
beach, boat, crab, sandcastle, the sea, shell
Listen and repeat.  
sandcastle, beach, crab, the sea, boat, shell

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 143
•	 Žiaci si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte druhýkrát a žiaci hovoria slová. Môžete 

zopakovať viackrát, ak je to potrebné. Deti môžu ukázať na 
príslušnú kartičku, keď počujú pomenovanie predmetu. 

Prepis nahrávky 
sandcastle, sandcastle, sandcastle
beach, beach, beach
crab, crab, crab
the sea, the sea, the sea
boat, boat, boat 
shell, shell, shell 

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 144
•	 Vezmite si plagát k príbehu 15. Opýtajte sa niekoľko 

všeobecných otázok, napríklad Where are the family? Who 
can you see?  

•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok. Vyzvite ich, aby 
vymenovali čo najviac predmetov na obrázku. Opýtajte sa  
Who’s in the living room? Where’s Tim? What’s he doing? 
Where’s Rosy? What’s she doing? 

•	 Hovorte v poradí o každom obrázku. Opýtajte sa detí, 
čo vidia v každom obrázku. Pýtajte sa What’s happening? 
What is Billy playing with? What do the family make 
together? Povzbuďte ich k predstavivosti.

•	 Prehrajte nahrávku a žiaci počúvajú a pozerajú sa na 
plagát. V poradí, v akom text počujete ukazujte na textové 
bubliny. 

•	 Opýtajte sa žiakov niekoľko kontrolných otázok ako What 
does Tim want to do? What does Billy want to do? What 
happens to the sandcastle? What do the family do next?

•	 Žiaci si otvoria učebnice. Prehrajte nahrávku znovu a žiaci 
počas počúvania nahrávky sledujú jednotlivé slová. 

•	 Na záver môžu nájsť a ukázať na slová z cvičenia 1, ktoré sa 
vyskytli v príbehu. 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že toto je posledný príbeh z knižky. 

Opýtajte sa ich, čo si pamätajú z príbehov. 
•	 Na tabuľu umiestnite plagáty od štartovacej lekcie 

po 7 a pozrite si prvú polovicu príbehov.  Ukazujte na 
príbehy a pýtajte sa detí, čo sa udialo v príbehu. 

•	 Potom otočte plagáty na druhú stranu a zopakujte s 
príbehmi od 8 - 15. 

•	 Porozprávajte sa o príbehoch. Pýtajte sa jednotlivcov 
What was your favourite story? Why?

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 100

 15  Let’s play ball!
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Hodina 2  Učebnica strana 101 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Gramatika

Gramatika 

Objectives
Tvoriť vyzvania s Let’s…
Kladne reagovať na vyzvania s Let´s 
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: Let’s make a sandcastle. That’s a good idea. / 
Great. / OK!

Zoznam pomôcok  
CD $ 144; Plagát k príbehu 15; Obrázkové kartičky pláže 
148–153

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Play What’s the picture? (viď strana 21) a nalaďte 

triedu. Zopakujte si slovíčka z predchádzajúcej hodiny. 
•	 Ukazujte na jednotlivé veci na tabuli a deti zborovo 

hovoria slová.  

Úvod 
•	 Ukážte na plagát  k príbehu 15 a opýtajte sa detí, čo sa 

stalo v príbehu. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré plážové predmety sa 

objavili v príbehu. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
     Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 144
•	 Deti si otvoria učebnice na strane 100, kde je príbeh. Môžu 

si skontrolovať koľko predmetov určili správne.  
•	 Prehrajte nahrávku prerušovane a deti opakujú. 
•	 Triedu rozdeľte do skupín po 7, čo zodpovedá počtu 

postáv: Rosy, Tim, Billy, mama, otec, stará mama a starý 
otec. Ak počet detí nie je deliteľný 7, urobte menšie 
skupiny, nakoľko mama a starý otec nemajú žiadny text.  

•	 Deti sa pozrú na činnosti, ktoré sa dejú v príbehu. 
Rozhodnite spoločne, ktoré zahráte (viď možnosti nižšie).

•	 Deti si precvičia príbeh. Pohybujte sa medzi deťmi a 
dohliadnite na správnu výslovnosť.

•	 Niektoré skupiny vyzvite, aby príbeh zahrali pred celou 
triedou. 

Scénky z príbehu
Obrázok 1:Billy si berie vedierko a lopatku. 

Obrázok 2: Billy hádže loptu a stará mama dvíha ruky, aby 
mu v tom zabránila.  

Obrázok 3: Rosy, Tim a stará mama zdvihnú hore ruky a 
krútia hlavami.  

Obrázok 4: Celá rodina spoločne stavia zámok z piesku. Sú 
spolu šťastní. 

2 Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Deti sa pozerajú na obrázky v učebnici. Jednotlivcov 

vyzvite, aby prečítali vety. 
•	 Na tabuľu odpíšte vety a otázky.  
•	 Opýtajte sa detí, aké slovo potrebujeme, aby sme niečo 

navrhli (Let’s). Opýtajte sa, ako reagujeme, keď sa nám 
návrh páči (That’s a good idea and Great. OK!)

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si znovu prečítali príbeh na strane  

100 a našli tri návrhy, ktoré ľudia urobili. 

3 Circle and write. / Zakrúžkujte a píšte.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Prvú vetu napíšte na tabuľu. 

Kartičky umiestnite na tabuľu. 
•	 Ukážte na prvú vetu a opýtajte sa detí, ktorá kartička patrí 

do medzery. 
•	 Do medzery umiestnite kartičku zámku z piesku a napíšte 

vedľa slovo sandcastle. Deti celú vetu nahlas prečítajú.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Vyberú 

z rámčeka správne slovo, zakrúžkujú ho a napíšu ho na 
koniec vety. 

•	 Kým tak urobia, napíšte ostatné vety na tabuľu. Spoločne 
skontrolujte odpovede. Vyzvite jednotlivcov k tabuli, aby 
do medzier umiestnili správne kartičky. Slovo napíšte 
vedľa kartičky. 

ODPOVEDE
1 Let’s make a sandcastle.
2 Let’s swim in the sea.
3 Let’s find shells.
4 Let’s play ball.

4  Look at the pictures again. Point and say. /  
 Pozrite sa znovu na obrázky. Ukazujte a hovorte.
•	 Deti a pozerajú na vety v učebnici. S jedným žiakom 

názorne predveďte dialóg - otázka a odpoveď .  
•	 Opýtajte sa ich, ako inak by vedeli odpovedať na tieto 

návrhy (Great. OK!). Zdôraznite, že obidve odpovede sú 
kladné a znamenajú zhruba to isté. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedajú sa pri čítaní viet z 
cvičenia 3 a odpovedajú That’s a good idea or Great. OK!

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby predviedli svoj rozhovor pred 
triedou.

Rozšírenie
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby si vymysleli nejaký návrh/

výzvu s použitím Let’s… Napíšte ich nápady na tabuľu.
•	 Vyzvite iné deti, aby na ich návrhy reagovali a použili 

That’s a good idea, Great. OK!

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 101
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111 
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Gramatika
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Hodina 3  Učebnica strana 102 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie názvy predmetov na pláži
Používať pomenovania predmetov na pláži v kontexte 
piesne 

Jazykové prostriedky
Základné: sun cream, bat, ice lolly
Ďalšie: wonderful, forget
Opakovanie: slová z pláže

Zoznam pomôcok
CD $ 145–146; Obrázkové kartičky pláže 148–156

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Where was it? (viď strana 19) a zopakujte si 

slová z pláže.  

Úvod 
•	 Prezentujte nové slová s obrázkovými kartičkami 154–156. 

Zdvihnite po jednej kartičky, hovorte slová a deti opakujú. 
•	 Opäť zdvihnite kartičky, ale v inom poradí a deti hovoria 

slová. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 145
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky vo svojej učebnici. Prehrajte 

prvú časť nahrávky a žiaci ukazujú na slová. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a žiaci opakujú slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a žiaci počúvajú, ukazujú a 

opakujú slová.

Prepis nahrávky
Listen and point.  
sun cream, bat, ice lolly
sun cream, ice lolly, bat
Listen and repeat.  
sun cream, bat, ice lolly

Rozšírenie
•	 Precvičte si slovnú zásobu pláže tak, že budete 

predmety napodobňovať. Napríklad si nanášajte 
opaľovací krém. Ten, kto prvý uhádne slovo, príde pred 
tabuľu a napodobňuje ďalšie slovo. 

2 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 146
•	 Žiaci sa pozerajú na obrázky a vymenujú čo najviac vecí.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti sledujú slová pesničky  

v učebnici. 
•	 Recitujte zborovo text piesne bez hudby alebo nahrávky. 

Povedzte každý verš a vyzvite žiakov, aby po vás opakovali.
•	 Prehrajte nahrávku a spievajte spolu.

3 Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite žiakov, aby sa pozreli na obrázky a spoločne sa 

rozhodli, aké scénky by mohli zahrať (viď možnosti nižšie).

•	 K tabuli zavolajte 4- 5 žiakov, aby predviedli scénky pred 
triedou.  

•	 Prehrajte nahrávku, deti spievajú a hrajú scénky.

Scénky z pesničky 
Hey, hey! – mávajú rukami 

Don’t forget your sun cream – natierajú sa krémom

Don’t forget your hat – nasadzujú si klobúk

Don’t forget your frisbee – hádžu frisbee

Or your ball and bat – udrú do lopty raketou

Have an ice cream / a drink / an ice lolly – jedia alebo pijú  

Rozšírenie
•	 Vytvorte si obmenu pesničky tak, že nahradíte niektoré 

slová, napríklad Don’t forget your book / sandwiches. Have 
an apple / a biscuit. 

•	 Vyzvite triedu, aby navrhli iné možnosti a použili slová, 
ktoré už vedia. 

Kultúrna poznámka 
Pobrežie Veľkej Británie
Pláže v Británii sú často pomenované ako prímorská 
oblasť “seaside”. Obľúbenými aktivitami pri mori sú 
plávanie v mori ‘paddling’ (čo znamená hranie sa v plytkej 
vode), opaľovanie, loptové hry a stavanie zámkov z piesku. 
Niektoré pláže sú vhodné aj na surfovanie. 

Pozdĺž pobrežia sa nachádzajú hotely, ale veľa  rodín 
uprednostňuje stanovanie, bývanie v karavanoch alebo sa 
ubytujú v chatkách, kde si sami varia. 

Najobľúbenejšie pláže v Británii sú tie, ktoré sa nachádzajú 
v najteplejších oblastiach. Sú to pláže v okolí Devonu a 
oblasť Cornwallu na juhozápade. Sem prichádza najviac 
návštevníkov počas leta. I napriek tejto skutočnosti, 
väčšina Britov dáva prednosť dovolenke v  zahraničí 
(kde je ubytovanie lepšie a podnebie teplejšie), pred 
dovolenkou vo vlastnej krajine. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 102
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 115
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 30
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda • Lekcia 15 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásku /ʌ/ samostatne a v slovách 
Určovať písmeno  u v strede slov a spájať ho s zhláskou /ʌ/
Kombinovať samohlásku u so spoluhláskami a tvoriť 
jednoduché slová typu KVK 
Rozlišovať medzi hláskami /ɪ/, /ɒ/, a /ʌ/

Jazykové prostriedky
Základné: rug, jug, sum

Zoznam pomôcok
CD $ 147–149; Fonetické kartičky 48–50 (rug, jug, sum) 
a 7, 10, 13, 18, 19, 21; Fonetické kartičky 42, 24 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, o ktorej samohláske sa učili na minulej 

hodine (o) a akú hlásku reprezentuje (/ɒ/).
•	 Opýtajte sa ich, či si pamätajú slová z lekcie, v ktorých sa 

táto hláska nachádza (dog, fox, and log).
•	 Prehrajte riekanku zo strany 97 a nalaďte triedu. Zopakujte 

si hlásku /ɒ/.

Úvod
•	 Zdvihnite po jednom hore fonetické kartičky rug, jug, and 

sum, hovorte slová a deti opakujú. Opýtajte sa detí, čo si 
myslia, o ktorej samohláske sa dnes budú učiť (u) a akú 
hlásku zastupuje. 

•	 Pred tabuľu zavolajte tri deti. Rozdajte im fonetické 
kartičky r, u, g. Ukazujte na písmenká a trieda ich 
pomenuje. 

•	 Povzbuďte deti, aby hlásky znovu zopakovali a čo 
najrýchlejšie za sebou, aby tak povedali slovo rug.

•	 Postup zopakujte s inými žiakmi a s ďalšími kartičkami. 
Deti hovoria  say j-u-g a s-u-m.  Opýtajte sa detí What’s the 
vowel? a odpovedia u.

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 147
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na slová a obrázky v učebnici.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a žiaci počúvajú a  ukazujú na 

príslušné obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a tentokrát žiaci zborovo  

opakujú hlásky a slová.
•	 Prehrajte celú nahrávku (aj viackrát) a žiaci počúvajú, 

ukazujú na slová a potom slová zborovo opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point. 
/r/ /ʌ/ /g/ – rug, /ʤ/ /ʌ/ /g/ – jug, /s/ /ʌ/ /m/ – sum 
Listen and repeat. 
/r/ /ʌ/ /g/ – rug, /ʤ/ /ʌ/ /g/ – jug, /s/ /ʌ/ /m/ – sum 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 148
•	 Prehrajte riekanku a deti počúvajú a rapujú. Porozprávajte 

sa s deťmi o obrázku, aby ste sa uistili, že rozumejú. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku, deti hovoria text a ukazujú 

na obrázky, keď počujú príslušné slová. Zopakujte 
niekoľkokrát. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti sledujú text v 
učebniciach. 

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do štyroch skupín: rugs, jugs, mums,  

and sums.
•	 Hovorte spolu riekanku. Každá skupina hovorí svoje 

slová a tlesknú rukami vždy, keď hovoria hlásku /ʌ/.

3  Read the chant again. Circle the u in the  
 middle of the words. / Prečítajte znovu riekanku.  
 Zakrúžkujte u v strede slov.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na riekanku. Upriamte ich 

pozornosť na zakrúžkované u v strede slova rug. Vyzvite deti, 
aby našli a zakrúžkovali u v strede slov, ktoré sa dnes učili.   

•	 Spoločne skontrolujte s triedou odpovede.  

ODPOVEDE
I’m on the rug, Here is my mum,
Rug, rug, rug.  Mum, mum, mum.
With juice in a jug, She’s got my sum,
Jug, jug, jug. Sum, sum, sum.

4  Listen to the sounds and join the letters. /   
 Počúvajte hlásky a spojte písmená. $ 149
•	 Priblížte si slová z aktivity (dog, bin, box, rug). Opýtajte sa 

Where is the dog?
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a spájajú písmená, aby 

zistili, kde je psík. 
•	 Prehrajte nahrávku, aby si deti skontrolovali odpovede.  
•	 Opýtajte sa Where is the dog? (on the rug). Potom sa po 

jednej pýtajte na hlásky, ktoré deti počuli. Uistite sa, že ich 
správne tvoria a vždy rozlišujú hlásky  /ʌ/, /ɪ/, a /ɒ/ Napíšte 
ich na tabuľu, aby si mohli skontrolovať svoje bludisko. 

Prepis nahrávky
/ʌ/ rug /ɪ/ bin /ɒ/ box /ɪ/ bin /ʌ/ rug /ɒ/ box /ʌ/ rug

ROZŠíRENiE
The dog is on the rug.

Rozšírenie
•	 Na rôzne miesta v triede umiestnite fonetické kartičky 

bin, box, rug. Prečítajte nasledujúci zoznam slov: jug, fig, 
box, tin, mum, big, fox, six, log, nut, doll, lunch. Keď deti 
počujú hlásku /ɪ/ ukážu na bin/ kôš. Keď počujú hlásku 
/ɒ/ ukážu na box/škatuľa a keď počujú hlásku /ʌ/ ukážu 
na rug/koberček.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 103
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Fonetika
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Hodina 5  Učebnica strana 104 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť plagátu; čítanie pre špecifické 
informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Základné: welcome, hotel, rock pool, sandy, stall, clean, 
alone, litter, enjoy 

Zoznam pomôcok
CD $ 150; SMF strana 40 (Vystrihni a urob 5) strany a 
pomôcky (viď Učiteľská učebnica strana 125)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Predstavte si spolu s triedou, že idete na pláž. Vyzvite deti, 

aby vymenovali čo najviac vecí, ktoré by si chceli zobrať so 
sebou. Ak je to potrebné, pomôžte im otázkami What will 
you play with / eat / wear?

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na stranu do učebnice a 

povedali, aký je to text (a poster). Vyzvite ich, aby sa pozreli 
na obrázky a pokúsili sa predpovedať, o čom je plagát  
(the beach). 

1  What can you see in the picture? Point and say. /  
  Čo vidíte na obrázku? Ukazujte a hovorte.
•	 Deti sa opäť pozerajú na obrázky. Vyzvite ich, aby 

pomenovali veci, ktoré poznajú. 
•	 Vyzvite ich, aby vytvorili dvojice. Ukazujú na predmety na 

obrázku a hovoria slová. Striedajú sa. 

ODPOVEDE
trees, the sea, ball, sandcastle, bird, hat, sun cream

2 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 150
•	 Opýtajte sa detí What can you do at the beach? Získajte  

z triedy niekoľko nápadov a napíšte ich hore na tabuľu.
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú informácie k plagátu. 

Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte na všetky 

otázky, ktoré sa deti budú pýtať. 
•	 Pozrite sa znovu na zoznam činností na pláži, ktorý máte 

na tabuli. Spoločne sa presvedčte, či sa niektoré z pravidiel, 
ktoré spomenuli, objavili v texte. 

•	 Jednoduchými otázkami si overte porozumenie: What can 
you play / find at the beach? What can you eat in the hotels 
and cafés? Is it good to swim alone?

3  Read again. Circle the correct words. / Prečítajte  
  znovu. Zakrúžkujte správne slová.
•	 Vysvetlite, že sa pozriete na tie isté vety a budete hľadať 

správne slová.  
•	 Na tabuľu napíšte prvé slovo. Opýtajte sa Is the beach long 

or little? (long). Krúžkom označte slovo long. Upozornite 
deti na príklad v učebnici. 

•	 Vyzvite deti, aby si prečítali ostatné vety a potom opäť 
prečítajte plagát, aby ste si pozreli, ktoré slovo by mali 
v každej vety zakrúžkovať.  

•	 Poskytnite deťom čas, aby si text opäť prečítali a 
zakrúžkovali správne možnosti. Pohybujte sa medzi žiakmi 
a pomôžte im, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Prečítajte prvú časť 
každej vety a deti vykríknu slovo, ktoré patrí na koniec. 

ODPOVEDE
1 The beach is long.
2 On the beach you can play bat and ball.
3 You can make sandcastles.
4 In rock pools you can find shells.
5 The sea is blue.

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si zavreli učebnice. Povedzte im, že 

prečítate vety 
•	 Povedzte deťom, že budete čítať vety z textu. Niektoré  

sú pravdivé a niektoré nie. Deti si pozorne vypočujú 
každú vetu a napíšu  T (pravda) alebo F (nepravda)  
do svojich zošitov.

•	 Prečítajte nasledujúce vety: 
1 The beach isn’t sandy. (F) 
2 You can play frisbee on the beach. (T) 
3 You can find chicks in rock pools. (F) 
4 The sea is clean. (T) 
5 There are cafés near the beach. (T)

•	 Skontrolujte odpovede a povedzte deťom, aby si 
spočítali, koľko majú správnych odpovedí.  

Rozšírenie 
•	 Pozrite si návod v SMF Vystrihni a urob aktivita  5 v 

Učiteľskej knihe na strane 125.
•	 Keď deti dokreslili a dokončili plážové dekorácie , môžu 

si ich zobrať domov. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 104
Vystrihni a urob 5, KM strana 40
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Hodina 6  Učebnica strana 105 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Písanie 

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať obrázky na základe ich opisu
Hovorenie: sformulovať výzvy a odpovedať na výzvy
Písanie: určovať a písať slovesá vo vetách; písať o pláži 
(Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: flavour

Zoznam pomôcok
CD $ 151; Obrázkové kartičky slovies 139–147

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Simon says… zopakujte si slovesá (viď strana 

20). Keď hovoríte slová, deti napodobňujú činnosti. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z plagátu o pláži 

z predchádzajúcej hodiny. Povzbuďte ich k čo 
najpodrobnejšiemu opisu pláže. Opýtajte sa What can you 
do at the beach? 

•	 Dovoľte sa deťom pozrieť sa na obrázok na strane104, aby 
si overili, koľko si z plagátu zapamätali.

•	 Vyzvite ich, aby sa pozreli na obrázky na strane105 a aby 
vymenovali čo najviac predmetov na obrázkoch. 

1  Listen and write A or B. / Počúvajte a napíšte 
  A alebo B. $ 151
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej sa 

rozprávajú ľudia z obrázkov. Musia počúvať a určiť, o 
ktorom obrázku sa rozprávajú a napísať A alebo B ,  
aby označili, o ktorý obrázok sa jedná.  

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na 
obrázky.  

•	 Prehrajte nahrávku znovu, prerušovane. Zastavte po 
prvom dialógu a upozornite na príklad. Opýtajte sa 
niekoľko otázok na skontrolovanie porozumenia.  

•	 Pokračujete v prehrávaní nahrávky. Prerušte po každom 
rozhovore, aby deti mohli zaznačiť svoju odpoveď A alebo B.

•	 Tretíkrát prehrajte nahrávku a deti si skontrolujú svoje 
odpovede. Odpovede spoločne skontrolujte. 

Prepis nahrávky
1 I like ice cream. This ice cream is banana flavour.
2 I like football. Do you? / Yes, I do. Football is great!
3 Look! Let’s find crabs and shells. 
4 Here, don’t forget to put on sun cream. / Thanks, Mum. 
5 I’ve got a frisbee. Let’s play. / That’s a good idea.
6 Do you like my sandcastle? / Yes. It’s very big.

ODPOVEDE
1 A  2 B  3 B  4 A  5 A  6 B

2  Look at the pictures again. Point and say. /  
 Pozrite sa znovu na obrázky. Ukazujte a hovorte.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby postupne prečítali slová v 

rámčeku, potom deti zborovo opakujú. 
•	 Upriamte pozornosť na rozhovor. Prečítajte nahlas prvú 

textovú bublinu  a deti opakujú a potom druhú bublinu. 
Názorne predveďte správnu intonáciu. 

•	 Vyzvite dvojicu, aby nahlas prečítali prvú textovú bublinu. 
Vyzvite deti, aby určili ľudí na obrázkoch, ktorí sa rozprávali. 

•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú druhú kladnú reakciu na 
návrh/výzvu, ktorú sa učili na hodine 2 (That’s a good idea).

•	 Deti sa striedajú v ukazovaní na ľudí z obrázkov a hovoria 
návrhy, na ktoré sused odpovedá. Dohliadnite na správnu 
intonáciu. 

•	 Niektoré dvojice vyzvite k tabuli, aby nahlas predviedli 
ukážku návrhu a reakciu naň. Ostatní počúvajú. 

Rozšírenie
•	 Deti zostanú vo dvojiciach. Potrebujú plagát na strane 104 

, aby ukázali na ľudí a precvičovali jednoduché dialógy. 

3 Circle the verbs. / Zakrúžkujte slovesá.
•	 Dva príklady z učebnice odpíšte na tabuľu. 
•	 Postupne na každý ukážte a opýtajte sa Where’s the verb? 

Jedného žiaka vyvolajte, aby zakrúžkoval sloveso v každej 
vete. 

•	 Vyzvite deti, aby vo vetách zakrúžkovali slovesá. Ostatné 
vety napíšte na tabuľu.

•	 Spoločne odpovede skontrolujte. Vyzvite jednotlivcov, aby 
prišli k tabuli a zakrúžkovali slovesá.

ODPOVEDE
1 Let’s swim.
2 Let’s walk.
3 Let’s play ball.
4 Let’s find shells.
5 Let’s put on sun cream.
6 Let’s make a sandcastle.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu umiestnite obrázkové kartičky 139–147 a trieda 

tvorí návrhy, napríklad  
Let’s write a letter. Let’s sing a song. Let’s climb a tree.

•	 Návrhy napíšte na tabuľu. Jednotlivcov vyzvite k tabuli, 
aby zakrúžkovali slovesá. 

 Poznámka:  Teraz môžete vypracovať cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 105. Deti si precvičia písanie o pláži. 

Opakovanie 5  Učebnica stranY 106–107 

 OPaKOVanie KĽÚč  sPrÁVnYcH ODPOVeDÍ, UčiteĽsKÁ KniHa strana 116 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 105
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 31
Testovacia kniha  
 • Lekcia 15 - test, strana 37
 • Opakovací test 5, strana 38
 • Test zručností 5, strana 40
$ Žiacky MultiROM • Listen at home • 
 • Stopa 48 (Nová slovná zásoba a slovné spojenia), 
 Stopa 49 (Pieseň), Stopa 50 (Fonetika)



 116 Flashcards and games

 Obrázkové kartic̆ky a hry
Obrázkové kartičky slovnej zásoby

 1 Rosy Hello
 2 Tim Hello
 3 Billy Hello
 4 Miss Jones Hello
 5 one Numbers
 6 two Numbers
 7 three Numbers
 8 four Numbers
 9 five Numbers
 10 six Numbers
 11 seven Numbers
 12 eight Numbers
 13 nine Numbers
 14 ten Numbers
 15 red Colours
 16 yellow Colours
 17 pink Colours
 18 green Colours
 19 purple Colours
 20 orange Colours
 21 blue Colours
 22 pen School things
 23 rubber School things
 24 pencil School things
 25 ruler School things
 26 book School things
 27 bag School things
 28 door School things
 29 window School things
 30 doll Toys
 31 ball Toys
 32 teddy Toys
 33 puzzle Toys
 34 car Toys
 35 kite Toys
 36 bike Toys
 37 train Toys
 38 arms My body
 39 nose My body
 40 face My body
 41 legs My body
 42 ears My body
 43 fingers My body
 44 hands My body
 45 eyes My body
 46 teacher Jobs
 47 pupil Jobs
 48 housewife Jobs
 49 fireman Jobs
 50 pilot Jobs
 51 doctor Jobs
 52 policeman Jobs
 53 farmer Jobs
 54 seesaw The park
 55 slide The park
 56 net The park
 57 swing The park
 58 tree The park

 59 pool The park
 60 ice cream The park
 61 frisbee The park
 62 mum My family
 63 dad My family
 64 grandma My family
 65 grandpa My family
 66 aunt My family
 67 uncle My family
 68 dress My clothes
 69 socks My clothes
 70 T-shirt My clothes
 71 trousers My clothes
 72 shorts My clothes
 73 shoes My clothes
 74 coat My clothes
 75 hat My clothes
 76 kitchen My house
 77 living room My house
 78 dining room My house
 79 bedroom My house
 80 bathroom My house
 81 garden My house
 82 upstairs My house
 83 downstairs My house
 84 house My house
 85 flat My house
 86 lunch box My lunch box
 87 sandwich My lunch box
 88 drinks My lunch box
 89 apple My lunch box
 90 banana My lunch box
 91 biscuit My lunch box
 92 tomato My lunch box
 93 pear My lunch box
 94 grapes My lunch box
 95 long My friends
 96 short My friends
 97 blond My friends
 98 brown My friends
 99 curly My friends
 100 straight My friends
 101 square Shapes
 102 circle Shapes
 103 triangle Shapes
 104 rectangle Shapes
 105 elephant The zoo
 106 giraffe The zoo
 107 monkey The zoo
 108 big The zoo
 109 tall The zoo
 110 little The zoo
 111 tiger The zoo
 112 snake The zoo
 113 parrot The zoo
 114 rice Food
 115 meat Food
 116 carrots Food
 117 yogurt Food
 118 fish Food

 119 bread Food
 120 milk Drinks
 121 juice Drinks
 122 water Drinks
 123 rug My bedroom
 124 bed My bedroom
 125 cupboard My bedroom
 126 shelf My bedroom
 127 pillow My bedroom
 128 blanket My bedroom
 129 eleven Numbers 11–20
 130 twelve Numbers 11–20
 131 thirteen Numbers 11–20
 132 fourteen Numbers 11–20
 133 fifteen Numbers 11–20
 134 sixteen Numbers 11–20
 135 seventeen Numbers 11–20
 136 eighteen Numbers 11–20
 137 nineteen Numbers 11–20
 138 twenty Numbers 11–20
 139 run Verbs
 140 fly Verbs
 141 walk Verbs
 142 talk Verbs
 143 swim Verbs
 144 climb Verbs
 145 write Verbs
 146 draw Verbs
 147 sing Verbs
 148 sandcastle The beach
 149 beach The beach
 150 crab The beach
 151 the sea The beach
 152 boat The beach
 153 shell The beach
 154 sun cream The beach
 155 bat The beach
 156 ice lolly The beach

Phonics cards
 1 Aa apple
 2 Bb bird
 3 Cc cat
 4 Dd dog
 5 Ee egg
 6 Ff fig
 7 Gg goat
 8 Hh hat
 9 Ii ink
 10 Jj jam
 11 Kk kite
 12 Ll lion
 13 Mm mum
 14 Nn nurse
 15 Oo orange
 16 Pp pen
 17 Qq queen
 18 Rr rabbit
 19 Ss sofa
 20 Tt teddy
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 21 Uu umbrella
 22 Vv van
 23 Ww window
 24 Xx box
 25 Yy yo-yo
 26 Zz zebra
 27 sh shoes
 28 sh sheep
 29 sh fish
 30 ch chair
 31 ch teacher
 32 ch chick
 33 th three
 34 th bath
 35 th teeth
 36 a cat
 37 a fan
 38 a man
 39 e bed
 40 e pen
 41 e red
 42 i bin
 43 i fig
 44 i tin
 45 o dog
 46 o fox
 47 o log
 48 u rug
 49 u jug
 50 u sum

aktivity na rozcvičenie, hry a rozširujúce
cvičenia

Cieľom zahrievacích aktivít je stimulovať triedu na začiatku 
hodiny a navodiť atmosféru na učenie. Interaktívne aktivity 
ako pesničky a hry, predovšetkým tie, ktoré zahŕňajú aj 
fyzickú aktivitu detí, sú veľmi dobrým spôsobom  
na dosiahnutie správneho naladenia sa na hodinu. 

Metodika k hodinám zahŕňa rozcvičovaciu aktivitu na každej 
hodine. Často sú to pesničky a riekanky, ktoré sa deti učili na 
predchádzajúcich hodinách spolu so scénkami.  
Na opakovanie je možné využiť pesničky.

Deti veľmi rady spájajú mentálne a fyzické aktivity, a to 
predovšetkým ak majú nádych súťaživosti. Takýto repertoár 
ponúkajú nižšie uvedené aktivity. Môžu sa hodiť aj ako 
rozširujúce aktivity na hodine.

Flashcard games / Hry s obrázkovými 
kartičkami

Listen, point and say / Počúvajte, ukazujte a hovorte
•	 Kartičky slov k vyučovacej hodine rozmiestnite v triede.  
•	 Nahlas povedzte slovo zo slovnej zásoby, napríklad bag. 

Deti ukážu na správnu kartičku alebo na predmet. Môžete 
prehrať riekanku z hodiny 1 pri každej lekcii. Deti ukážu na 
príslušnú kartičku, keď počujú názov predmetu na nej. 

•	 Ešte raz ukážte na kartičku alebo predmet. Deti povedia 
nahlas slovo - pomenovanie predmetu na kartičke. 

Iná možnosť: Opíšte umiestnenie - polohu kartičky 
vzhľadom k ostatným, napríklad: It’s next to the door. What 
is it? Deti povedia  nahlas slovo. 

Word chain / Slovná reťaz
•	 Umiestnite štyri alebo päť kartičiek na tabuľu v danom 

poradí , napríklad: bag, pencil, pen, ruler. 
•	 Ukážte na jedného žiaka. Prečíta prvé slovo v poradí, 

napríklad: bag. 
•	 Ukážte na ďalšieho žiaka. Ten povie nasledujúce slovo v 

poradí, napríklad pencil.
•	 Pokračujte podobným spôsobom ďalej. Deti hovoria slová 

v poradí. Začnite od začiatku ak je to potrebné.  

Iná Možnosť: Odstráňte jednu kartičku. Trieda zopakuje slová  
v rovnakom poradí aj s chýbajúcim slovom. Opäť odstráňte 
ďalšiu kartičku a zopakujte postup. Pokračujete, kým žiaci 
nehovoria celý rad slov spamäti.  

Jump / Vyskoč
•	 Žiaci sa postavia vedľa svojich lavíc.  
•	 Ukážte jednu kartičku zo sady slovnej zásoby a povedzte 

nahlas nejaké slovo. 
•	 Ak obrázok a slovo sa zhodujú, deti vyskočia a ak nie, 

zostanú stáť.
•	 Môžete činnosti meniť, napríklad deti zdvihnú ruky ak  

sa kartička a slovo, ktoré poviete zhodujú. 

Snap! / 
•	 Na tabuľu napíšte jednu vec zo slovnej zásoby, napríklad 

doll.  Nahlas slovo vyslovte. 
•	 Dajte kartičky na kôpku zdvihnite ich a po jednom 

vyberajte a ukazujte deťom tak, aby deti videli vždy len 
obrázok na jednej kartičke. Kartičku spredu hneď zasuňte 
dozadu. Ak deti uvidia bábiku, zvolajú  Snap!

•	 Zopakujte s ostatnými slovami v sade. 

Musical cards / Hudobné kartičky
•	 Prehrajte svižnú hudbu, najlepšie pesničku z cieľovej 

lekcie.
•	 Rozdajte deťom kartičky aktuálnej slovnej zásoby. Kým 

znie hudba, podávajú kartičky deťom stojacim vedľa.
•	 Náhle zastavte hudbu. Opýtajte sa detí, ktoré majú v ruke 

kartičku What’s this? (alebo inú vhodnú otázku) a deti 
pomenujú svoje obrázky slovami. 

•	 Prehrajte hudbu znovu a pokračuje rovnakým spôsobom. 

Whispers / Šepkári
•	 Deti rozdeľte do skupín minimálne šiestich členov. Prvému 

žiakovi v skupine ukážte kartičku. Žiak pošepne toto slovo 
žiakovi vedľa.  

•	 Deti slovo ďalej šepkajú až k poslednému v skupine.  
•	 Posledný žiak nahlas povie slovo a prvý v skupine zdvihne 

kartičku, aby sa deti presvedčili, či kartička a slovo spolu 
korešpondujú. 

Where was it? / Kde to bolo?
•	 Položte niekoľko kartičiek tvárou hore na svoj stôl alebo 

tabuľu. Deťom dajte päť sekúnd, aby sa na kartičky pozerali. 
•	 Obráťte kartičky tak, aby boli obrázkom dolu. 
•	 Opýtajte sa Where’s the dress? Deti sa snažia spomenúť si, 

kde kartička je.  
•	 Dajte možnosť niekoľkým žiakom, aby hádali a ukázali na 

kartičku. Predtým ale povedia slovo nahlas.  
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What have i got? / Čo mám?
•	 Pomocou kartičiek priblížte slovnú zásobu k hre. 
•	 Zdvihnite jednu kartičku, aby deti videli iba zadnú stranu 

kartičky. 
•	 Opýtajte sa What have I got? a deti hádajú. 
•	 Keď deti slovo správne uhádli, umiestnite ho na tabuľu.  
•	 Zdvihnite druhú kartičku a postup zopakujte. 
•	 Pokračujte dovtedy, kým všetky kartičky nebudú na tabuli. 

Iný variant hry: Aby bola hra napínavejšia, dajte deťom len  
tri možnosti na hádanie. Ak uhádnu na tretíkrát, kartička patrí 
triede. Ak neuhádnu, tak kartička patrí učiteľovi. Kartičky, 
ktoré získala trieda a kartičky učiteľa dajte na opačné strany 
tabule. Na konci hry si spočítajte s triedou kartičky a napíšte 
skóre na tabuľu.

What’s missing? / Čo chýba?
•	 Na tabuľu rozmiestnite kartičky slovnej zásoby. Postupne 

na ne ukazujte a deti hovoria slová. Niekoľko sekúnd sa 
deti na ne môžu pozerať.  

•	 Vyzvite deti, aby sa otočili chrbtom ku kartičkám. 
Odstráňte kartičky. 

•	 Potom ich opäť rozmiestnite na tabuli a opýtajte sa What’s 
missing?

•	 Keď deti chýbajúce slovo uhádli, kartičky zamiešajte a 
postup zopakujte. 

Iná možnosť: Aby ste hru sťažili, môžete vždy pridať novú 
kartičku z príslušnej sady slovnej zásoby. 

Slow reveal / Pomalé odkrývanie
•	 Na tabuľu umiestnite kartičku a zakryte ju kúskom papiera.  
•	 Veľmi pomaly posúvajte papier a postupne odkrývajte 

obrázok. 
•	 Opýtajte sa What’s this? alebo inú vhodnú otázku ako 

napríklad What does he like? Prvý, kto správne uhádne 
slovo, príde k tabuli a vyberie ďalšiu kartičku.  

•	 Pokračujte v hre, kým si deti neprecvičili všetky slová zo 
sady slovnej zásoby.

Order the letters / Usporiadaj písmená
•	 Deťom ukážte kartičku, aby pomenovali, čo je na nej. 

Schovajte kartičku. Na tabuľu napíšte toto slovo so 
zamiešanými písmenkami a vedľa nakreslite krátke čiarky v 
počte písmen toho slova. 

•	 Deti vyvolajte k tabuli, aby po jednom písmenká písali na 
krátke riadky a napísali celé slovo. 

Phonics card games / Hry s fonetickými 
kartičkami

Point to the correct card / Ukáž na správnu kartičku
•	 Na tabuľu alebo v priestore triedy rozmiestnite fonetické 

kartičky, z ktorých jedna označuje cieľovú hlásku.   
Povedzte cieľovú hlásku, napríklad . /g/. Deti ukážu na 
kartičku, ktorá obsahuje túto hlásku. Trieda zborovo hovorí 
slová. 

Phonics matching / Fonetické priraďovanie
•	 Na tabuľu rozmiestnite kartičky hlások. Na svoj stôl 

umiestnite kartičky fonetických obrázkov. Vyvolajte deti, 
aby správne priradili kartičky s obrázkami ku kartičkám 
hlások na tabuli. 

Find your partner / Nájdi svojho partnera
•	 Jednotlivcom v triede rozdajte kartičky hlások.  

Iným deťom rozdajte karičky fonetických obrázkov. 
•	 Vyzvite deti s kartičkami hlások, aby sa po jednom 

postavili a vyslovili hlásku zo svojej kartičky. 
•	 Deti, ktoré majú kartičky fonetických obrázkov počúvajú. 

Ak sa hláska, ktorú počujú nachádza v ich slove, postavia 
sa, ukážu kartičku triede a povedia nahlas slovo. 

more games / Ďalšie hry

Do it! / Rob!
•	 Túto hru si môžete zahrať s ktoroukoľvek skupinou 

kartičiek slovnej zásoby. 
•	 Určte jedno slovo z cieľovej slovnej zásoby každému 

žiakovi, napríklad  blue, green, red, yellow a podobne. 
•	 Zadajte inštrukcie ako Yellows, jump! Blues, stamp your feet! 

Deti, ktoré majú pridelené toto slovo, nasledujú inštrukcie. 

Freeze / Zamrzni
•	 Vyzvite deti, aby sa postavili k svojim laviciam. 
•	 Zadajte niekoľko inštrukcií ako wave, run, jump. Deti 

napodobňujú tieto činnosti. 
•	 Keď poviete Freeze!, deti stuhnú v pozícii, v akej sa práve 

nachádzali a zostanú tak.
•	 Deti, ktoré sa nezastavili včas, vypadávajú z hry a sadnú si. 
•	 Pokračujte v hre, až kým nie je jeden víťaz alebo víťazná 

skupina. 

Simon says…/ Simon velí….
•	 Vyzvite deti, aby  sa postavili k svojim laviciam. 
•	 Vysvetlite im, že budete hovoriť inštrukcie. Ak sa povel 

začína slovami Simon says… , deti vykonajú povel.  
Ak nezaznie Simon says, zostanú ticho stáť a čakajú na 
ďalší povel. Každý, kto sa pomýli, musí z hry von a sadne si 
na svoje miesto. 

•	 Povely zadávajte tak, aby boli v zhode s obsahom danej 
hodiny a lekcie, napríklad  Simon says… point to your nose; 
Simon says… point to something red; Simon says… eat an 
apple.

•	 Náhle vložte povel bez frázy Simon says , aby ste videli, 
ktoré deti naozaj dávajú pozor. 

•	 Pokračujte v hre, až kým nezostane jeden víťaz alebo 
skupina, podľa toho, čo uprednostníte. 
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Mime the word / Názorne ukážte slovo
•	 Vyzvite deti, aby sa postavili k svojim laviciam. 
•	 Povedzte slovo alebo vetu ako It’s a lion. Deti opakujú 

a hrajú jednoduchú činnosť. Deti hovoria It’s a lion a na 
niekoľko sekúnd napodobňujú levy. 

Poznámka: Táto aktivita sa mimoriadne hodí na 
precvičovanie názvov zvierat, zamestnaní, častí tela, (deti 
ukazujú na príslušnú časť tela) a slov označujúcich nejakú 
činnosť(napríklad jump, swim) alebo akejkoľvek slovnej 
zásoby, ktorá sa dá názorne ukázať. 

Smiley face / Usmiata tvárička
•	 Túto hru si môžete zahrať ako celá trieda alebo v 

družstvách či dvojiciach. 
•	 Vyberte si v mysli slovo a na tabuľu nakreslite pre každé 

písmenko zo slova krátku čiarku v poradí za sebou. 
•	 Vyzvite deti, aby po jednom hádali písmenká neznámeho 

slova. 
•	 Ak deti uhádnu správne písmenko, napíšte ho na príslušnú 

čiarku. 
•	 Ak deti písmenko neuhádli správne, napíšte to písmenko 

na tabuľu a prečiarknite ho. Potom nakreslite veľký kruh, 
ktorý reprezentuje tvár a do ktorého za každé nesprávne 
uhádnuté písmenko nakreslíte nejakú časť tváre alebo črtu 
(dve oči, nos, úsmev, uši, krk, vlasy a podobne).

•	 Hra pokračuje, až kým slovo na tabuli alebo tvárička nie 
sú dokončené. Ak je dokončené slovo, víťazom sa stáva 
trieda; ak je dokončená tvár, víťazom je učiteľ. 

What’s the picture? / Aký je to obrázok?
•	 Vyvolajte žiaka dopredu a zašepkajte mu pomenovanie 

nejakého predmetu, ktorý má žiak nakresliť.  
•	 Žiak kreslí obrázok a ostatní v triede hádajú, čo to je.  
•	 Ten, kto prvý uhádne predmet, príde dopredu, aby 

nakreslil ďalší obrázok. 
•	 Opakujte aktivitu, až kým neprecvičíte všetky slová cieľovej 

slovnej zásoby. 

A long sentence / Dlhá veta
•	 Povedzte vetu, ktorá končí slovom zo skupiny slov, ktorú 

chcete precvičovať, napríklad My coat is red.
•	 Vyberte žiaka, aby pokračoval tak, že vetu na konci predĺži, 

napríklad My coat is red and blue. Tento žiak potom vyberie 
ďalšieho žiaka, ktorý povie novú vetu a pridá na koniec 
nové slovo.  

•	 Pokračujte v hre, až kým ste si neprecvičili všetky slová zo 
skupiny, ktorú precvičujete alebo kým niekto nejaké slovo 
z reťazca nezabudne.  

Bingo / Bingo
•	 Deti si nakreslia tabuľku s políčkami 3 x3 alebo 3x2. Do 

každého políčka napíšu jedno slovo z cieľovej skupiny slov. 
•	 V ľubovoľnom poradí hovorte nahlas slová zo skupiny 

slov. Značte si slová, ktoré ste už povedali, aby ste ich 
neopakovali druhýkrát. Deti prečiarkujú slová vo svojej 
tabuľke, keď ich počujú. Ten žiak, ktorý ako prvý má 
vyčiarknuté tri slová v riadku, vykríkne Bingo!

Forwards and backwards / Dopredu a dozadu
•	 Deti sú v radoch, aby sa vedeli v triede počítať.  
•	 Vyzvite deti, aby začali počítať a každý z nich povie jedno 

číslo v poradí. 
•	 Prv než prídu k desať, povedzte Change! Deti začínajú 

počítať odzadu, a to od čísla, ktorým skončili predtým. 
•	 Povedzte znovu Change! a deti opäť počítajú v 

zmenenom smere. 
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Kopírovateĺné materiály (KM) prináša v každej lekcii Špeciálne 
pracovné hárky na písanie, Hárky rozvoja osobnosti, dva 
scenáre a päť aktivít Cut and make /Vystrihni a urob.
Špeciálny pracovný hárok na písanie je pripravený po 
tretej hodine v každej lekcii a Hárok rozvoja osobnosti 
po šiestej hodine. Bližšie informácie k prvkom rozvoja 
osobnosti sú v Učiteľskej učebnici v časti Úvod. 
Stránky v Kopírovateĺných materiáloch prinášajú 
inštrukcie, ako správne využiť obidva scenáre a aktivity 
Vystrihni a urob. Na konci každého polroku si môžete 
pripraviť a zahrať jedno predstavenie. V jednotlivých 
lekciách na príslušných miestach sa dozviete, ako 
najlepšie postupovať pri aktivitách Vystrihni a urob.

Scenár 1  
Where is my hat? / kde je môj 
klobúk?  sMF stranY 32–33 

Synopsis / Obsah 
Billy, Rosy, Tim, mama, otecko, stará mama a starý otec sú 
všetci v dome a chystajú sa von. Obúvajú sa a obliekajú 
si kabáty, čiapky a rukavice, lebo je zima. Billy hľadá svoje 
topánky, kabát, čiapku a prosí rôznych členov rodiny o 
pomoc. Zabúda, že čiapku už má na sebe a oblieka si kabát, 
ktorý je príliš veľký.

Cast / Postavy
Rosy, Tim, slečna  Jones, Ella, Lily, John, Max a  spevácky zbor.

Setting / Miesto
Hra sa odohráva v triede. 

Props / Kulisy
•	 Stôl a stoličky
•	 Kabát pre dospelého človeka, umiestnený v skrini 
•	 Billyho topánky pod stoličkou
•	 Billy má na sebe červený klobúk, ale žiadne topánky ani 

kabát
•	 Ostatné postavy budú potrebovať kabáty, klobúky, 

rukavice, šále, ktoré si na seba obliekajú v priebehu hry

Scenár 2 
a present for miss Jones / Darček pre 
slečnu Jonesovú  sMF stranY 34–35 

Synopsis / Obsah 
Rosy a Tim sú v triede a spolu s nimi sú tam aj Ella, Lily, John 
a Max. Chcú slečne Jonesovej dať darček. Ella priniesla 
keksíky, Max kvety a ostatní pre ňu nakreslili obrázky a 
vytvorili dekorácie. Rosy náhle nešikovne obliala veci farbou 
a keksíky padli na dlážku. Sú z toho veľmi smutní, ale Tim 
má dobrý nápad, aby zaspievali slečne Jonesovej  pesničku. 
Slečna Jonesová má z darčeka veľkú radosť.  

Cast / Postavy
Rosy, Tim, slečna  Jones, Ella, Lily, John, Max a  spevácky zbor.

Setting / Miesto
Hra sa odohráva v triede. 

Props / Kulisy
•	 Stôl a stolička pre slečnu Jonesovú
•	 Stoly a stoličky pre deti
•	 Hárky papiera a perá na stôl 
•	 Ručne kreslené obrázky papagája, tigra a slona 
•	 Tanier a čokoládové keksíky vyrobené z papiera a kartónu 
•	 Kvety urobené z farebného papiera
•	 Veľká, prázdna tuba od farby 

Preparing for the performances / Príprava na 
predstavenie
Prečítajte si hru s celou triedou. Zadeľte postavy žiakom, ktorí 
sú smelší. Ostatní žiaci budú členmi speváckeho zboru. 

Niekoľkokrát prečítajte celú hru, aby si žiaci čo najlepšie 
osvojili svoje postavy a text. Pomocou otázok zistite, ako žiaci 
porozumeli deju príbehu. Navrhnite deťom, aby si text svojej 
postavy vzali domov, naučili sa ho a precvičovali.  Potom 
precvičte v triede tak, že hlavné postavy vystupujú vpredu 
(spevácky zbor môže zostať na svojich miestach v laviciach). 

Neskôr  precvičte aj s kulisami a speváckym zborom, 
ktorý  sa pripojí k ostatným vpredu. Precvičujte viackrát, 
až kým nebude predstavenie pripravené pre rodičov. Pred 
predstavením môžete rodičom rozdať prefotené texty hry. 

Cut and make 1  / Vystrihni a urob 1  
(Lekcia 3) Paper lion / Papierový lev   sMF strana 36 

Zoznam pomôcok
Pre každé dieťa fotokópia hárku na vystrihnutie; farbičky, 
nožnice, lepidlo a povrázok pre každú skupinu.

Postup
•	 Vyfarbite telo leva vhodnými farbami.
•	 Telo vystrihnite. Opatrne vystrihnite tvár, aby sa neoddelila 

od tela. Priebežne deťom môžete pomáhať.  
•	 Chvostík zahnite smerom dozadu, takže sa vzpriami. 

Opatrne zahnite smerom dozadu hlavu tak, aby sa tiež 
vzpriamila. 

•	 Ďalej vystrihnite nohy a laby.  Nohy poskladajte do harmoniky  
(dopredu, dozadu opakovane v šírke asi jeden cm).

•	 Na konce poskladaných nôh prilepte laby. Nakoniec 
prilepte každú nohu k príslušnej spodnej  časti tela.  

Activities / Aktivity
•	 Upevnite povrázok k hornej časti tela leva tak, aby ste ním 

mohli pohybovať.  

 Poznámky ku kopírovateÍným materiálom
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Cut and make 2 / Vystrihni a urob 2 
(Lekcia 4) 
Finger puppets / Prštekové 
bábky  sMF strana 37 

Zoznam pomôcok
Jedna fotokópia strany s postavičkou pre každé dieťa alebo 
pre päťčlennú skupinu žiakov; farbičky, nožnice a lepidlo pre 
každú skupinu

Postup
•	 Rozdajte jednotlivcom alebo päťčlenným skupinám 

fotokópie strany s postavičkou. (Ak má každá skupina 
jeden prefotený hárok, každý člen vyfarbí a vystrihne 
jednu postavičku). 

•	 Zopakujte si slovnú zásobu: doctor, policeman, farmer, 
teacher, pupil. 

•	 Deti vyfarbia všetky postavičky a vystrihnú ich.
•	 Ukážte deťom ako prilepiť ušká, ktoré  postavičku tesne 

upevnia okolo prstov. 

Activities / Aktivity
•	 Postavičky využite na aktivitu - ukáž a povedz. Deti si 

vyberú jednu z postavičiek, predvedú ju a povedia, kto to 
je: He’s a farmer. She’s a pupil. 

•	 Pri práci s postavičkami si zaspievajte pesničku Two kind 
doctors z lekcie 4 (učebnica strana 30). V priebehu piesne 
deti zdvihnú postavičku, o ktorej sa práve spieva. 

•	 Postavičky môžete využiť aj pri aktivite, ktorá je založená 
na kladení jednoduchých otázok a odpovediach na ne. 
Zdvihnite hore postavičku a opýtajte sa Is he a policeman? 
Deti odpovedajú Yes, he is. / No, he isn’t. Deti môžu prísť 
dopredu a pokračovať v aktivite samostatne. 

Cut and make 3 / Vystrihni a urob 3 (Lekcia7) 
Doll and doll’s clothes / Bábika a šaty pre 
bábiku  sMF strana 38 

Zoznam pomôcok
Pre každé dieťa jedna fotokópia hárku bábiky a šiat; pre 
každú skupinu farbičky a nožnice; kartón (možnosť); dlhý 
povrázok a štipce (možnosť)

Postup
•	 Šaty vyfarbite a vystrihnite. Potom vystrihnite bábiku.  
•	 Ak máte k dispozícii kartón, môžete ho využiť na 

vystuženie bábiky.  
•	 Ukážte deťom, ako majú zahnúť ušká, aby šaty pevne 

sedeli na bábike.  

Activities / Aktivity
•	 Deti predvedú svoje bábiky a hovoria  jednoduché vety 

ako Her trousers are blue. 
•	 Deti zdvíhajú časti oblečenia a spievajú pieseň Every day I 

put on my (socks) v rôznych variáciách (učebnica strana 50). 
Zdvihnite napríklad tričko a vyzvite žiakov, aby spievali I 
put on my T-shirt. 

•	 Deti môžu šaty prilepiť na bábiky, označiť ich a vystaviť  
v triede. Môžu si vytvoriť aj šnúru na bielizeň a pomocou 
štipcov upevniť časti oblečenia.   

Cut and make 4 / Vystrihni a urob 4 
(Lekcia 11)  
animal mask / zvieracia maska  sMF strana  39 

Zoznam pomôcok
Hárok fotokópie masky pre každé dieťa; farbičky, nožnice, 
povrázok, / gumička  pre každú skupinu; kartón (možnosť)

Postup
•	 Vyfarbite a vystrihnite masku zvieratka. 
•	 Pozorne vystrihnite otvory na oči. 
•	 Pomocou kartónu môžete masku vystužiť.  
•	 Po bokoch masky urobte malé dierky. 
•	 Ukážte a pomôžte deťom, ako prevliecť povrázok alebo 

gumičku cez dierky. 

Activities / Aktivity
•	 Zaspievajte si At the zoo (učebnica strana 76). Počas 

spievania v súlade s textom zdvihnite, alebo si nasaďte 
masky.

Cut and make 5 / Vystrihni a urob 5  
(Lekcia 15) 
Beach mobile / Plážová dekorácia  sMF  strana 40 

Zoznam pomôcok
Hárok fotokópie pre každé dieťa; farbičky, nožnice, lepiaca 
páska, povrázok alebo gumička  pre každú skupinu; slamky 
alebo drevené paličky pre každé dieťa, kartón (možnosť)

Postup
•	 Rozdajte deťom fotokópiu hárku na vystrihnutie. Ukážte 

im obrázok hotovej dekorácie. 
•	 Deti vyfarbia a vystrihnú kraba, čln, mušľu a zámok  

z piesku.  
•	 Pomocou kartónu ich vystužte.  
•	 Ukážte deťom, ako spojiť slamky alebo paličky, aby ste 

vytvorili podstavec.  
•	 Ukážte deťom ako prevliecť povrázok alebo gumičku cez 

dierky v hornej časti obrázkov a ako ich pripevniť. 
•	 Pripevnite iný povrázok  v mieste prekríženia paličiek tak, 

aby ste dekoráciu mohli zdvihnúť. 

Activities / Aktivity
•	 Deti môžu ukázať svoje dekorácie  a hovoria jednoduché 

vety ako My boat is (yellow). I like (shells). I don’t like (crabs). 


