
 22 Starter Unit

Hodina 1  Učebnica strana 4 

 Digitálna trieda  • Štartovacia lekcia • Pieseň/Príbeh

Ciele vyučovacej hodiny
Zopakovať si hlavné postavy z knihy Family and Friends 1
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Opakovanie: gramatické javy a slovná zásoba z knihy 
Family and Friends 1
Ďalšie: welcome back, learning, end (v)

Zoznam pomôcok
CD $ 01–02; Plagát k štartovacej lekcii

Aktivity na rozcvičenie
•	 Usmejte sa na deti, keď vstupujú do triedy a povedzte 

Hello. Povzbuďte deti, aby vám odpovedali Hello. Povedzte 
It’s a new year. Welcome back! 

•	 Hodinu začnite opakovaním základných pozdravov. Pýtajte 
sa a odpovedajte na otázku How are you? a What’s your 
name? Vyvolávajte jednotlivcov. Neskôr deti vo dvojiciach a 
v skupinách znovu precvičujú otázky a odpovede.  (Ďalej si 
budú pozdravy opakovať na tretej hodine.)

•	 Ak trieda pozná knihu Family and Friends 1, porozprávajte 
sa s nimi o postavách. Opýtajte sa Who is in the story? Mená 
postáv, ktoré si deti pamätajú napíšte na tabuľu. Opýtajte 
sa ich, čo si o nich pamätajú. 

Úvod 
•	 Povedzte deťom, že hodina sa začne pesničkou. Ak deti 

poznajú učebnicu Family and Friends 1, porozprávajte sa 
s nimi o pesničkách z tejto knihy. Opýtajte sa Can you 
remember any of the songs from Family and Friends 1? 

•	 Povzbuďte deti, aby vám povedali (alebo zaspievali) 
niektoré pasáže, ktoré si z pesničiek pamätajú. Ak si 
dobre pamätajú niektorú pesničku, zaspievajte si ju spolu 
celá trieda. Ak si chcú niektorú pesničku zaspievať, ale 
nepamätajú si text, napíšte na tabuľu slová pesničky Sing a 
rainbow a zaspievajte si ju spolu. 

Red and yellow, 
And pink and green, 
Purple and orange, 
And blue. 
I can sing a rainbow, 
Sing a rainbow, 
Sing a rainbow too.

1 Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 01
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnicu a pozreli sa na tri 

deti zobrazené v hornej časti strany. Striedavo po jednom 
na ne ukazujte a deti vám hovoria ich mená. (Ak sa s 
postavami deti stretajú  prvýkrát, striedavo na ne ukazujte 
a hovorte ich mená  – Rosy, Billy, a Tim. Deti opakujú 
mená po vás.) Povedzte deťom, že tieto postavy ich budú 
sprevádzať celou knihou.  

•	 Povedzte deťom, že budú počúvať pesničku ‘Welcome 
back’ a potom si ju zaspievajú. Prehrajte nahrávku a deti si 
ju vypočujú a sledujú text v učebnici. 

•	 Upriamte pozornosť detí na text pesničky. Prečítajte každý 
riadok a deti opakujú po vás. 

•	 Opäť prehrajte nahrávku a deti spievajú pesničku. 

2 Sing and do. / Počúvajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby si vybrali niektoré scénky z pesničky (viď 

návrhy nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti spievajú pesničku a hrajú scénky. 
•	 Zopakujte (môžete aj viackrát).

Scénky z pesničky 
Welcome back to all our friends – mávajú 

Fun and learning never end! – búšia do vzduchu 

Welcome back, it’s a happy day – mávajú a usmievajú sa 

A day for learning – napodobňujú otváranie knihy 

A day for play! – vyskočia vysoko hore 

3 Listen and read./ Počúvajte a čítajte.  $ 02
•	 Predveďte príbeh s plagátom k štartovaciemu príbehu. 

Ukazujte na jednotlivé postavy a deti hovoria ich mená. 
Opýtajte sa ich, ktoré veci na obrázkoch vedia pomenovať. 

•	 Opýtajte sa What’s happening in the story? Postupne ukážte 
na každý obrázok a porozprávajte sa o ňom. Povzbuďte 
deti, aby sa pokúsili predpovedať, čo sa v príbehu deje. 

•	 Vyzvite deti, aby sa počas počúvania nahrávky pozerali 
na plagát. Ukazujte na jednotlivé textové bubliny ako 
odznieva ich text z nahrávky. 

•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: What is Rosy’s 
video about? What’s on Billy’s bed? Is Billy in his bedroom?

•	 Prehrajte opäť nahrávku a žiaci počúvajú a čítajú text  
v učebnici.  

Rozšírenie
•	 Opisujte niektorú postavu z príbehu a deti hadájú, kto 

to je, napríklad: He’s two. He’s got curly hair.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby opísali niektorú postavu a 

trieda háda, ktorá postava to je.  

Rozšírenie
•	 Deťom prideľte postavy z príbehu. V triede bude 

niekoľko dievčat menom Rosy, Timov a Billov. 
•	 Opäť prehrajte nahrávku. Ak deti budú počuť meno 

svojej postavy, vstanú a zamávajú. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  4
$ Žiacky MultiROM • Štartovacia lekcia • Pieseň 1

 Starter Welcome back!
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Hodina 2  Učebnica strana 5 

 Digitálna trieda  • Štartovacia lekcia • Nová slovná  
  zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny
Opakovanie slovnej zásoby o rodine
Určovať ľudí podľa ich opisu
Opísať, ako ľudia vyzerajú
Zahrať krátky príbeh

Jazykové prostriedky
Opakovanie: slovná zásoba rodiny, slová na opísanie vzhľadu
Ďalšie: black

Zoznam pomôcok   
CD $ 01–03; Plagát k štartovacej lekcii

Aktivity na rozcvičenie $ 01
•	 Zaspievajte si pesničku na uvítanie ‘Welcome’ zo strany 4 a 

nalaďte triedu na hodinu. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa stalo v príbehu na 

predchádzajúcej hodine. Podporte deti k odpovediam tak, 
že im ukážete plagát k štartovacej lekcii. 

•	 Opýtajte sa otázky k postavám v príbehu, napríklad: Who 
has got green eyes? Who has got brown hair? Who is two? 
Who is Rosy’s cousin? Who is Billy’s sister?

1  Listen to the story again and repeat. Act. / Opäť  
  počúvajte príbeh a opakujte. Hrajte. $ 02
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 4, kde je príbeh.  
•	 Prehrajte nahrávku, prerušte po každom riadku, aby deti 

mohli text zopakovať. 
•	 Triedu rozdeľte do trojčlenných skupín a zahrajú postavy 

Rosy, Tima a Billyho. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli, čo jednotlivé postavy v 

príbehu robia. Spoločne si vyberte činnosti z príbehu (viď 
nižšie). Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti počúvajú a 
napodobňujú činnosti.

•	 Deti si v skupinách precvičia príbehy. Môžete niektoré 
predmety použiť ako kulisy napríklad peračník ako video 
kamera, hárok papiera ako fotografia, stolička ako posteľ a 
podobne. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a dohliadajte na 
správu výslovnosť. 

•	 Niektoré skupiny vyzvite k tabuli, aby svoj príbeh zahrali 
pred celou triedou. 

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy máva smerom ku kamere.  
Obrázok 2: Rosy zdvíha kameru, aby nafilmovala Tima. Tim máva.  
Obrázok 3: Rosy dá kameru nižšie, aby nafilmovala Billovu 
fotografiu.  
Obrázok 4: Rosy a Tim sú v Billovej izbe a natáčajú. 
Obrázok 5: Tim sa zohne, aby sa pozrel pod posteľ. Rosy sa 
poobzerá a hľadá Billyho, kým on sa ukryje na posteli. 
Obrázok 6: Billy vyskočí s veľkým úsmevom na tvári. Rosy a 
Tim sú šťastní a prekvapení. 

2  Circle T (true) or F (false). / Zakrúžkujte T (pravdivé )  
 alebo  F (nepravdivé). 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na vety v učebnici. Opýtajte sa 

Has Rosy got brown hair? a ukážte, že prvá veta je pravdivá. 
Vysvetlite, že písmeno T znamená, že veta je pravdivá 
a písmeno F znamená, že je nepravdivá. Ukážte deťom 
krúžok okolo písmena T, čo znamená, že veta je pravdivá. 

•	 Prečítajte si vety spoločne, aby ste si overili porozumenie, 
ale upozornite deti, aby odpovede nehovorili nahlas. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Poskytnite im dostatok času, 
aby si vety opäť prečítali a rozhodli sa, ako odpovedia. 

•	 Spoločne odpovede skontrolujte. 

ODPOVEDE
1 T  2 F  3 F  4 T  5 F  6 F

3  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 03
•	 Povedzte deťom, že budú počuť niekoho opisovať členov 

Rosyinej rodiny. Vysvetlite im, že nie je dôležité, aby 
porozumeli všetkým slovám, ale aby počúvali tie slová, 
ktoré už poznajú a rozumejú. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby prečítali slová v rámčeku. 
Prehrajte celú nahrávku a deti ukazujú na príslušných ľudí 
súčasne, ako sa o nich hovorí v nahrávke. 

•	 Opäť prehrajte nahrávku, prerušte po prvej časti, aby deti 
mohli ukázať na Rosyinu mamu. Upozornite na ukážku 
odpovede 1. 

•	 Prehrajte ukážku do konca. Prerušujte po každej časti, aby 
si deti mohli vpisovať čísla. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti si skontrolujú svoje 
odpovede. Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky 
1 This is Rosy’s mum. She’s got curly hair. It’s brown. 
2 This is Rosy’s dad. He’s got short, black hair. 
3  This is Rosy’s brother. His name’s Billy. He’s got short, curly hair 

and brown eyes. 
4 This is Rosy. She’s Billy’s sister. She’s got brown hair. It’s straight. 
5 This is Rosy’s grandma. She’s got white hair. 
6 This is Rosy’s grandpa. He’s got short, white hair.
7 This is Rosy’s aunt. She’s got brown hair and green eyes. 
8 This is Rosy’s uncle. He’s got black hair and brown eyes. 
9  And this is Rosy and Billy’s cousin. His name’s Tim. He’s got short, 

brown hair and green eyes.

ODPOVEDE
(v smere hod. ručičiek zĺava) 2, 1, 6, 5, 7, 8, 9, 3, 4

4  Point and say. / Ukazujte a hovorte.
•	 Vyzvite dvoch žiakov, aby sa postavili a nahlas prečítali vety 

v textových bublinách. Druhý žiak dokončí druhú vetu 
svojimi vlastnými slovami. Trieda vety zborovo opakuje. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na členov 
rodiny a opisujú ich. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi, pomáhajte s 
výslovnosťou aj názorne, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne si aktivitu skontrolujte. Klaďte deťom otázky, aby 
vám o členoch rodiny niečo povedali.  

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  5
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana  108
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Hodina 3  Učebnica strana  6 

 Digitálna trieda  • Štartovacia lekcia  • Vety /Pieseň 

Ciele vyučovacej hodiny 
Pozdraviť sa ľuďom a klásť im otázky o nich 
Predstaviť niekoho priateľovi 
Hovoriť dni v týždni 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: dni v týždni 
Ďalšie: bump, down, week

Zoznam pomôcok 
CD $ 04

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Do it! (viď Učiteľská kniha strana 20) a 

zopakujte si slová opisujúce členov rodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú o Rosyinej rodine. 

Opýtajte sa Who is Billy / Tim? a deti odpovedia He’s Rosy’s 
brother / cousin. Opýtajte sa How old is Billy?

1  Ask and answer. / Pýtajte sa a odpovedajte. 
•	 Pred tabuľu zavolajte sebaistejšieho žiaka. Spolu s ním 

prečítajte dialóg, kým trieda počúva.  
•	 Opäť hovorte dialóg, prerušte po každom riadku a 

trieda zopakuje. Vyzvite deti k plynulému hovoreniu bez 
zbytočných prestávok. 

•	 Vyzvite dvojice, aby si dialóg precvičili spolu. Monitorujte 
aktivitu a názorne pomáhajte, ak je to potrebné.  

•	 Niektoré dvojice môžete teraz zavolať pred tabuľu, aby 
dialóg nahlas predviedli pred triedou. 

Rozšírenie 
•	 Prvú otázku položte žiakovi, ktorý sedí hneď vedľa vás. 

Žiak odpovedá a opýta sa nasledovnú otázku žiaka, 
ktorý sedí hneď vedľa. Rovnako postupujte ďalej a 
zapojte celú triedu.  

2  Look and say. Introduce a friend. / Pozerajte  
  a hovorte. Predstavte priateľa.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázok. Opýtajte sa What 

can you see? Vyvoďte alebo vysvetlite, že deti na obrázkoch 
niekomu predstavujú svojho priateľa. 

•	 Vyzvite jedného žiaka, aby sa postavil a nahlas prečítal 
vety v prvej textovej bubline. Po každej vete urobí pauzu, 
aby žiaci mohli text zopakovať. 

•	 Triedu rozdeľte do trojčlenných skupín. Ak počet žiakov 
nie je deliteľný tromi, vytvorte štvorčlenné tímy. Žiaci si  
striedavo predstavujú svojich priateľov. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte 
s výslovnosťou, vyslovujte slová aj spojenia, ak je to 
potrebné. 

•	 Môžete jedného žiaka z triedy vyzvať, aby svojho priateľa 
predstavil ostatným. 

3  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 04
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Opýtajte sa What 

can you see? Pomenúvajú činnosti, ktoré deti na obrázkoch 
robia (jumping, waving). 

•	 Prehrajte nahrávku, aby si ju deti vypočuli. 
•	 Nahlas prečítajte každý riadok z pesničky a deti po vás 

zopakujú. 
•	 Prehrajte opäť nahrávku a deti zároveň spievajú. 
•	 Zopakujte (môžete aj viackrát).

4  Sing and do. / Spievajte a hrajte. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a vybrali si, ktoré 

scénky s činnosťami si zahrajú (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú, spievajú a hrajú 

scénky s činnosťami. 

Scénky z pesničky 
Monday, Tuesday, Wednesday, Jump! – vyskočia vysoko 

Thursday, Friday, down with a bump! – sadnú si na stoličky 

Saturday, Sunday, let’s say ‘Hi!’ – zamávajú na pozdrav 

Days of the week, let’s say ‘Goodbye!’ – na mieste sa otočia a  
   zamávajú 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si vytvoria vlastnú verziu pesničky. 

Na tabuľu napíšte text pesničky a vynechajte miesto na 
slová označujúce činnosť. 

•	 Vyzvite deti, aby navrhli iné činnosti napríklad   
Monday, Tuesday, Wednesday, clap! 
Thursday, Friday, 
Touch your head…

•	 Voľné miesta na tabuli doplňte. Zaspievajte si novú 
verziu pesničky a napodobňujte nové činnosti. 

Kultúrna poznámka 
Dni v týždni
V Británii sa pracuje od pondelka do piatku a najväčšia 
časť pracujúcich začína pracovať ráno o deviatej a končí 
poobede o piatej. Táto pracovná doba je prerušená na obed 
jednou hodinovou prestávkou. Vo veľkých mestách ale 
obchody zostávajú otvorené až do šiestej večer. Najväčšie 
nákupy ľudia robia v sobotu, ale po niekoľkoročných 
polemikách sa v roku 1994 rozhodlo, že aj v sobotu budú 
mať obchody zákonom obmedzené otváracie hodiny. 
Mnoho detí v sobotu navštevuje kluby a iné spoločenské 
miesta, alebo navštevujú hodiny hudby, alebo športujú. Aj 
dospelí využívajú soboty k tomu, aby si zašportovali, alebo 
sa venovali iným aktivitám. Už tradične veľa ľudí v sobotu 
chodí do kostola a sobota je vo všeobecnosti považovaná 
za deň, kedy sa oddychuje.  V nedeľu sa rodiny stretajú a 
majú často spoločný obed.  

Nedeľa a pondelok sú pomenované podľa slnka a mesiaca a 
dni od utorka po sobotu nesú mená po rímskych bohoch. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  6
$ Žiacky MultiROM • Štartovacia lekcia • Pieseň 2
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Hodina 4  Učebnica strana 7 

 Digitálna trieda  • Štartovacia lekcia  • Vety /Nová  
  slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny 
Pýtať sa a odpovedať na otázky o hračkách 
Pýtať sa a odpovedať na otázky o farbách 
Písať čísla 10–20 v digitálnom tvare 

Jazykové prostreidky 
Opakovanie: hračky, farby, čísla  10–20
Ďalšie: white

Zoznam pomôcok
CD $ 04–05

Aktivity na rozcvičenie $ 04
•	 Zaspievajte si pesničku Monday, Tuesday, Wednesday, 

Jump! zo strany 6 a zopakujte si pomenovania dní v týždni. 

Úvod 
•	 Na tabuľu napíšte čísla od 1–20 v ľubovoľnom poradí a 

vynechajte medzi nimi dostatok miesta. Ukazujte na čísla 
a deti ich zborovo hovoria. Čísla si ponechajte na tabuli, 
nakoľko sa k nim na hodine ešte neskôr vrátite. 

•	 Klaďte deťom otázky, aby ste si precvičli čísla, napríklad: 
How many tables are there in the room? How many pencils 
have you got on your desk? How many books have you got in 
your bag?

1  Look. Ask and answer. / Pozerajte. Pýtajte sa  
  a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a pomenovali 

hračky, ktoré vidia (bez toho, aby ich počítali). Opýtajte sa  
Which toys does the girl like? Which toys does the boy like?

•	 Prečítajte slovné pomenovania hračiek v rámčeku. 
Prerušujte, aby deti na hračku mohli ukázať. 

•	 Vyberte si žiaka, s ktorým prečítate dialóg, kým ostatní v 
triede počúvajú. Medzi otázkami a odpoveďami urobte 
pauzu, aby deti mohli zopakovať. Povzbuďte deti k 
plynulej výslovnosti bez zbytočných prestávok. 

•	 Precvičte s triedou aj ďalšie príklady napríklad How many 
dolls / teddies / bikes are there?

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo sa 
pýtajú a odpovedajú na otázku o tom, koľko týchto 
hračiek je na obrázku. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte 
s výslovnosťou, vyslovujte slová aj spojenia, ak je to 
potrebné. 

 Poznámka:  Môžete deťom pripomenúť, že v množnom čísle 
pridávame s k slovám koncovku - s . Uveďte vzor  bike a bikes 
a deti príklad zopakujú ešte predtým, než cvičenie začnete. 

Rozšírenie
•	 Porozprávajte sa s triedou o hračkách. Opýtajte sa 

What’s your favourite toy? What colour is it? What other 
toys do you like?

2  Listen and point. Ask and answer. / Počúvajte  
 a ukazujte. Pýtajte sa a odpovedajte. $ 05
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenia a povedali, čo vidia 

(cars). Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej 
odznejú rôzne čísla. Musia počúvať a ukázať na autá, ktoré 
majú rovnaký počet, ako budú počuť v nahrávke. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú. Zopakujte. 
•	 Vyzvite deti, aby nahlas prečítali pomenovania farieb v 

rámčeku. Znovu slová prečítajte, urobte prestávku medzi 
nimi, aby deti ukázali na auto, ktoré má rovnakú farbu a 
povedali číslo. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na textové bubliny. Vyberte 
si žiaka, s ktorým nározne predvediete dialóg. Žiak musí 
ukončiť odpoveď tak, že sa pozerá na obrázok, aby videl 
akej farby je auto 18.  

•	 Vyzvite triedu, aby zborovo opakovali otázku aj odpoveď. 
•	 Ďalšie príklady precvičte spoločne s triedou. Opýtajte sa 

What colour is number 14 / 12 / 19?
•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Kladú otázky o 

farbe auta a odpovedajú na ne. Striedajú sa.  
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte s 

výslovnosťou, vyslovujte slová aj spojenia, ak je to potrebné. 

Prepis nahrávky 
ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, 
eighteen, nineteen, twenty 

3  Write the numbers. / Napíšte čísla. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na pomenovania čísel vo 

svojich knihách. Spoločne si ich prečítajte. 
•	 Upriamte pozornosť detí na príklad. Vyzvite deti, aby prstom 

do vzduchu napísali číslo 10. Nahlas povedzte iné číslo zo 
zoznamu a deti ho opäť napíšu prstom do vzduchu. 

•	 Deti sa pozrú na zvyšné čísla. Poskytnite im dostatok času, 
aby napísali čísla vedľa slov. 

•	 Skontrolujte odpovede. Prečítajte čísla nahlas a deti ešte 
raz píšu čísla prstom do vzduchu. 

ODPOVEDE 
ten 10, thirteen 13, seventeen 17
twenty 20, fifteen 15, fourteen 14
eleven 11, twelve 12, sixteen 16
eighteen 18, nineteen 19

Rozšírenie 
•	 Ak ste robili úvodnú aktivitu, vyzvite deti, aby sa pozreli 

na zoznam čísel na tabuli. 
•	 Zavolajte k tabuli jednotlivcov, aby chýbajúce slová 

napísali vedľa čísel.  
•	 Ak sú všetky slovné pomenovania na tabuli, čísla zmažte 

a jednotlivcov volajte k tabuli, aby ich opäť napísali k 
príslušným slovám. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  7
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 109
Welcome back! test, Testovacia kniha strana  6
$ Žiacky MultiROM • Štartovacia lekcia • Nová slovná zásoba,Gramatika
$ Žiacky  MultiROM • Štartocvacia lekcia  • Počúvaj doma •
 • Stopa 1 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 2 (Pieseň), Stopa 3
  (Pieseň)



 26 Unit 1

Hodina 1  Učebnica strana 8 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať bežné školské pomôcky 
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: classroom, table, computer, peg, pencil case, board
Ďalšie: whiteboard, wow

Zoznam pomôcok 
CD $ 01, 06–08; Plagát k štartovacej lekcii a k lekcii l; 
Obrázkové kartičky školských pomôcok 1–6

Aktivity na rozcvičenie $ 01
•	 Zaspievajte si pesničku ‘Welcome’ na strane 4 a nalaďte 

triedu na hodinu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu zo štartovacej 

lekcie.  
•	 Zopakujte si príbeh s triedou pomocou plagátu k štartovacej 

lekcii. Opýtajte sa Who’s in Rosy’s video? Where’s Billy?

Úvod 
•	 Prezentujte nové slová pomocou kartičiek 1–6 . Po jednej 

ich zdvíhajte a pýtajte sa What’s this? Názorne vyslovte 
slová, ktoré deti nepoznajú. Vyzvite deti, aby ukázali na 
konkrétne predmety v triede. 

•	 Opäť kartičky zdvíhajte v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 06
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky školských 

predmetov.
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti slová zopakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a 

opakujú slová.  
•	 Zdvíhajte kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point. 
classroom, table, computer, peg, pencil case, board
computer, board, table, peg, classroom, pencil case
Listen and repeat.
classroom, table, computer, peg, pencil case, board 

Rozšírenie 
•	 V triede rozmiestnite kartičky. Prehrajte nahrávku.  Deti 

ukážu na obrázky, keď počujú príslušné slová, potom  
ich zopakujú.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 07
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (môžete aj viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
classroom, classroom, classroom
table, table, table
computer, computer, computer
peg, peg, peg
pencil case, pencil case, pencil case
board, board, board

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 08
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 1. Postupne ukazujte 

na obrázky a porozprávajte sa o nich s deťmi. Povzbuďte deti, 
aby sa pokúsili predpovedať, o čom bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
What’s in the new classroom? Do the children like their new 
things? Has Rosy got a new teddy?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázok. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie
•	 Zahrajte s deťmi pamäťovú hru. Vyzvite ich, aby si 

zatvorili učebnice a spomenuli si na veci v novej triede 
Rosy a Tima. 

•	 Slová píšte na tabuľu súčasne, ako ich deti hovoria. 
•	 Umožnite deťom, aby sa pozreli do svojich učebníc a 

presvedčili sa, či si zapamätali všetko. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  8

 1 Our new things
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Hodina 2  Učebnica strana  9 

 Digitálna trieda  • Lekcia 1 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny 
Hovoriť a písať vety so spojením This is, That is, These are 
a Those are
Zahrať krátky príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: This / That is the new computer. These / Those are 
new tables.

Materials 
CD $ 08; Plagát k príbehu 1; Obrázkové kartičky 
školských pomôcok 1–6

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Word chain (viď Učiteľská kniha strana 

19) a vezmite si obrázkové kartičky 1–6. Nalaďte triedu a 
zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej hodiny. Ukážte deťom plagát k 
štartovacej lekcii a povzbuďte ich k hovoreniu. 

•	 Zakryte plagát a opýtajte sa detí, ktoré školské predmety 
sa objavili v príbehu. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
  Počúvajte príbeh znovu a opakujte. $ 08
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 8, kde 

je príbeh. Skontrolujú si, koľko školských predmetov si 
zapamätali z úvodnej aktivity. 

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte  
a deti zopakujú. 

•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré 
postavy vykonávajú v príbehu. Spoločne sa rozhodnite, 
ktoré činnosti si vyberiete pre scénky z príbehu (viď 
možnosti nižšie).

•	 Deti rozdeľte do trojčlenných skupín, aby mohli zahrať 
úlohu  Rosy, Tima a slečny Jonesovej.  

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti názorne predvádzajú 
scénky súčasne ako ich počujú z nahrávky. 

•	 Môžete deti vyzvať, aby si scénky precvičili v skupine. 
Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte s výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Rosy a Tim vchádzajú do triedy. Slečna Jonesová 
ukazuje na stoly a stoličky.   

Obrázok 2: Slečna Jonesová ukazuje na vešiak. Tim si dáva 
kabát na vešiak.   

Obrázok 3: Slečna Jonesová ukazuje na novú tabuľu a počítač.   

Obrázok 4: Deti tlesknú rukami, zdvihnú ruky hore a ukážu, 
že sa im trieda páči.  

Obrázok 5: Slečna Jonesová zdvíha peračník, ktorý patrí 
Rosy. Rosy krúti hlavou.  

Obrázok 6: Rosy otvára zips na svojom peračníku.  

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 

ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a ak je to 

možné, ukazujte na skutočné predmety v triede. Názorne, 
napríklad ukázaním na stoly, naznačte význam slova these 
a those a rovnako postupujte aj so zámenami this a that. 
Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zotrite názvy školských predmetov. Nahraďte ich 
kartičkami a precvičte si vety rovnakého vzorca, napríklad: 
This is the new classroom. That is a new pencil case. These are 
new pegs. Those are new computers. Deti opakujú vety. 

•	 Vyzvite jednotlivcov k tabuli, aby zmenili slovo a vytvorili 
novú vetu s inou školskou pomôckou. 

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na príbeh v knihe na strane  

8  a našli ukážky gramatického javu z cvičenia 2.

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozereli na obrázky a na každom určili 

školské pomôcky. 
•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok a opýtajte sa, 

ktoré slovo chýba.  Celú odpoveď napíšte na tabuľu. 
•	 Deti sa pozrú na ostatné vety a napíšu chýbajúce slová. 

Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Ukazujte na vety a deti 

ich nahlas zborovo hovoria. 

ODPOVEDE
1 Those are bags.
2 This is a ruler.
3 These are pencils.
4 That is a computer.

4  Point and say. / Ukazujte a hovorte.
•	 Vyzvite žiaka, aby nahlas prečítal slová v rámčeku. 
•	 Upriamte pozornosť na vety v textovej bubline. Vyzvite 

ďalšieho žiaka, aby ju prečítal. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo tvoria vety tak, aby 

dodržali vzorec vety z bubliny a použili slová z rámčeka.  
Povzbuďte ich, aby na predmety, ktoré spomínajú vo vete, 
zároveň aj ukázali. 

•	 Skontrolujte cvičenie. Vyzvite deti, aby prečítali vety o 
predmetoch a ukázali aj na predmet v triede. 

Rozšírenie 
•	 Ukazujte na predmety v triede alebo na tabuli a vyzvite 

deti, aby na slová tvorili vety podobné ako v cvičení 3 a 4.

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



 28 Unit 1

Hodina 3  Učebnica strana  10 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Nová slovná zásoba / 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať ďalšie školské pomôcky
Používať názvy školských pomôcok v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: poster, picture, drawers, cupboard
Ďalšie: what, have a look, work ( n )
Opakovanie: pomenovania školských pomôcok

Zoznam pomôcok 
CD $ 09–10; Obrázkové kartičky školských 
pomôcok1–2, 4, 6–10; KM strana 36 (Vystriehni a urob 1) 
strana a pomôcky (viď Učitelská učebnica strana 124)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru What’s the picture? (viď učiteľská kniha 

strana 21). Zopakujte si slová, ktoré sa deti doteraz v tejto 
lekcii naučili a nalaďte triedu. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte kartičkami 7–10. Po jednej 

kartičky zdvíhajte, hovorte slová a deti opakujú po vás. Ak je 
to možné, ukážte na jednotlivé predmety v triede. 

•	 Zdvihnite kartičky, alebo ukazujte na jednotlivé predmety 
v triede v rôznom poradí a deti opäť opakujú slová. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 09
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky. Deti ukazujú na 
obrázky a opakujú slová. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 7–10 a vyzvite jednotlivcov, 

aby  hovorili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
poster, picture, drawers, cupboard 
drawers, poster, cupboard, picture 
Listen and repeat.
poster, picture, drawers, cupboard

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 10
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé predmety a opýtajte sa What’s this? Opýtajte sa 
detí, o čom asi bude pesnička (a classroom).

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú  
po vás. 

•	 Znovu prehrajte pesničku a deti súčasne spievajú. 

Rozšírenie
•	 Rozdajte deťom kartičky 1–2, 4, a 6–10. 
•	 Prehrajte nahrávku. Keď deti počujú svoje slovo, zdvihnú 

kartičku hore. 
•	 Opäť kartičky rozdajte ďalším deťom. Zopakujte. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prerajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
What’s in the classroom? – zdvihnú ruku, akoby sa hlásili 

Verš 1 – ukážu na plagát a obrázky na stenách a naznačia,  
 ako otvárajú knihu

Verš 2 – naznačia otváranie zásuvky, potom aj skrinky 

Verš 3 – ukážu smerom k dverám a oknu, potom na stôl a  
 stoličku 

Verš 4 – ukážu na vešiak a naznačia, ako si vešajú kabát na  
 vešiak 

Rozšírenie 
•	 Pozrite si návod k aktivite Vystrihni a urob 1 v KM v 

Učiteľskej knihe na strane  124.
•	 Triedu rozdeľte do skupín. Každé dieťa dostane 

fotokópiu z KM a každá skupina farbičky, lepidlo a 
nožnice. Deti vytvoria obrázky predmetov v triede. 

•	 Zaspievajú si pesničku a pri spievaní si pomáhajú  
obrázkami triedy. 

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa A long sentence (viď Učiteľská kniha  strana 

21) a zopakujte si názvy školských predmetov, ktoré už 
deti poznajú. 

•	 Opýtajte sa jedného žiaka What’s in the classroom? Žiak 
odpovedá, napríklad: A computer. Otázku zopakujte 
s iným žiakom. Druhý žiak zopakuje predchádzajúcu 
odpoveď a pridá ďalšiu: A computer and a board. 

•	 Postup opakujte, až kým nevyčerpáte všetky premety v 
triede, alebo niekto neporuší reťazec. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  10
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 109
Špeciálny hárok na písnie, KM strana 2
Vystrihni a urob 1, KM strana  36
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 1 • Nová slovná zásoba , Pieseň
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Hodina 4  Učebnica strana 11 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Zopakovať si písmená abecedy 
Určovať malé a veľké písmená 
Určovať hlásky, ktoré znejú na začiatku slov 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: písmená abecedy; slová z hodín fonetiky z 
knihy Family and Friends 1
Ďalšie: game, touch, knee, feet

Zoznam pomôcok 
CD $ 11–13; Obrázkové kartičky školských pomôcok 1–10

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú abecedu. Zborovo si ju 

zopakujte. Môžete si zaspievať pesničku o abecede z 
učebnice Family and Friends 1 a zopakovať si celú abecedu. 

•	 Súčasne ako deti hovoria písmená abecedy, píšte ich na 
tabuľu veľkými tlačenými písmenami. 

•	 Zavolajte jednotlivcov k tabuli, aby vedľa písmen dopísali 
aj malé písmenká.  

•	 Postupne ukazujte na každé písmeno a opýtajte sa triedy, 
akú hlásku vytvára na začiatku slova. 

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Po jednom na 

obrázky ukazujte a pýtajte sa detí, čo chlapec a dievča robia. 
•	 Naveďte deti na slová knee, feet, a head, alebo ich tieto 

slová naučte. Deti si slová precvičujú a súčasne ukazujú na 
svoje kolená, päty a hlavu. 

•	 Precvičujte činnosti. Povedzte Touch your head / feet / knee. 
Close your eyes. Count to ten.

1  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 11
•	 Prehrajte riekanku a deti počúvajú a sledujú text riekanky 

v učebnici. 
•	 Riadok po riadku riekanku prečítajte a deti po jednom 

opakujú. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti sa pripoja.  
•	 Ešte raz prehrajte nahrávku. Tento raz deti súčasne 

vykonávajú činnosti. Zopakujte. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hru Simon says… (viď Učiteľská kniha strana 

20) a precvičte pokyny z riekanky. 

2  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte   
  a opakujte. $ 12
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na písmená v učebnici. 

Povedzte deťom, že si vypočujú hlásky, ktoré písmená 
vytvárajú na začiatku slov. 

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 
písmená. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a 

opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.

/æ/ /b/ /k/ /d/ /e/ /f/ /g/ /h/ /ɪ/ /ʤ/ /k/ /l/ /m/ /n/ /ɒ/ /p/ /kw/ 
/r/ /s/ /t/ /ʌ/ /v/ /w/ /ks/ /j/ /z/
Listen and repeat.

/æ/ /b/ /k/ /d/ /e/ /f/ /g/ /h/ /ɪ/ /ʤ/ /k/ /l/ /m/ /n/ /ɒ/ /p/ /kw/ 
/r/ /s/ /t/ /ʌ/ /v/ /w/ /ks/ /j/ /z/

3  Listen and circle the correct sound. / Počúvajte  
 a zakrúžkujte správnu hlásku. $ 13
•	 •Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a opýtajte sa ich, čo 

na obrázkoch vidia.  
•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok. Opýtajte sa 

What is it? (a pen). Následne sa opýtajte What’s the sound? 
Odpovedia /p/. Upozornite ich na názorný krúžok okolo 
písmenka p.

•	 Prehrajte nahrávku, aby si deti vypočuli slová a 
zakrúžkovali správne hlásky. 

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, aby si deti dokončili alebo 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky 
1 /p/ pen  2 /l/ lion  3 /d/ dog  4 /g/ goat   
5 /æ/ apple  6 /s/ sofa

ODPOVEDE
1 p  2 l  3 d  4 g  5 a  6 s 

Rozšírenie 
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky školských predmetov. Po 

jednom ukazujte na predmety a deti zborovo vyslovujú 
hlásky, ktorými slová začínajú. 

•	 Zopakujte znovu.Vyvolajte k tabuli jednotlivcov. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 11
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia  1 • Fonetika  
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Hodina 5  Učebnica strana  12 

 Digitálna trieda  • Lekcia 1 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností  
Čítanie: čítanie textu, ktorý opisuje obrázky; čítanie s 
cieľom získať špecifické informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba
Ďalšie: bright, wall, sit, with, swimming pool

Zoznam pomôcok 
CD $ 10, 14

Aktivity na rozcvičenie $ 10
•	 Nalaďte triedu pesničkou What’s in the classroom?, ktorá je 

na strane 10.
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali niečo o svojej triede. 

Povzbuďte ich k odpovediam ako There are posters. There’s 
a computer. There are lots of books.

Úvod 
•	 Ukážte na obrázok chlapca v hornej časti strany a 

povedzte deťom, že sa volá Peter. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Opýtajte sa ich, o 

čom asi príbeh je (Peter is describing his school).
•	 Povzbuďte deti k odhadom, napríklad: There are pictures in 

the classroom. There are boys and girls in the class.

1  Point to things you can see in a school. Say the  
  words. / Ukážte na veci, ktoré môžete vidieť  
  v škole. Hovorte slová.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázky. Súčasne ako 

vyslovujú názvy školských predmetov, ukážu na ne. 
•	 Môžete deti nechať pracovať vo dvojiciach, aby aktivitu 

precvičovali  a striedali sa pri pomenovaní predmetov. 

ODPOVEDE
classroom, tables, chairs, board, pictures, posters, drawers, 
windows, book, pupils

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 14
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku. Upozornite ich, 

že nevadí, ak neporozumejú všetkým slovám, ale aby sa 
snažili zachytiť tie, ktoré už poznajú. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku po druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: What 

school does Peter go to? What’s in the classroom? What else is 
in the school?

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si opäť prečítali text a našli čo najviac 

školských predmetov z tejto lekcie (classroom, pictures, 
posters, tables). Slová napíšte na tabuľu.  

•	 Vyzvite deti, aby povedali jednu informáciu o každej 
veci (bez toho, aby sa pozreli do knihy), napríklad: Peter’s 
classroom is upstairs.

3  Read again. Circle the correct word. / Čítajte  
  znovu. Zakrúžkujte správne slovo.
•	 Vysvetlite deťom, že v cvičení, ktoré budú robiť, sú dve 

odpovede, ale len jedna je správna. 
•	 Na tabuľu napíšte prvú vetu aj s dvomi možnosťami 

odpovedí. Vyzvite jedného žiaka, aby vetu nahlas prečítal. 
Opýtajte sa Is it upstairs or downstairs? 

•	 Vyzvite deti, aby našli v texte časť, ktorá im pomôže sa 
správne rozhodnúť a vybrať odpoveď (upstairs).  
Na tabuli dajte slovo upstairs do krúžku. Upozornite  
na zakrúžkovanú odpoveď v učebnici. 

•	 Prečítajte si spoločne ďalšie vety a skontrolujte, či im deti 
rozumejú. 

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si text ešte raz 
prečítali a vybrali odpoveď pre každú otázku. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 upstairs  2 3C  3 14  4 Mrs Cooper  5 pictures   
6 Yes, there is.

Rozšírenie 
•	 Povedzte deťom, že im prečítate vety z príbehu. 

Niektoré budú správne a niektoré nie. Deti pozorne 
počúvajú a v učebniciach vyznačia písmenami T a F 
svoje odpovede. 

•	 Prečítajte nasledujúce vety: 
Peter’s classroom is small. (F) 
His teacher is a man. (F) 
There are lots of pictures and posters on the wall. (T) 
Peter sits next to the teacher. (F) 

Kultúrna poznámka 
Školské triedy vo Veľkej Británii
V mnohých triedach v Británii sa nachádzajú biele 
tabule, na ktoré učitelia píšu fixkami. Rovnako je bežné, 
že v triedach nájdete interaktívne tabule, na ktorých sa 
pomocou počítača dajú vytvoríť cvičenia, ktoré je možné 
obmieňať. 

Na základných školách deti zvyčajne zotrvávajú v jednej 
triede a majú jedného učiteľa počas celého dňa. Každý žiak 
má svoju poličku na veci a svoje tašky a kabáty si deti môžu 
zavesiť v triede na vešiak. 

Na stredných školách žiaci majú vyučovanie v rôznych 
triedach s inými učiteľmi na jednotlivé predmety. 

Žiaci majú skrinky, ktoré sa dajú zamknúť a v ktorých majú 
knihy na jednotlivé predmety. V priebehu dňa si učebnice 
vymieňajú.  

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  12
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Hodina 6  Učebnica strana 13 

 Digitálna trieda • Lekcia 1 • Písanie  

zručnosti

Rozvoj zručností 
Počúvanie: určovať ľudí a predmety na základe ich opisu 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky k obrázku 
Písanie: určovať a písať veľké tlačené písmená na 
začiatku viet a mien; písať o triede (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba

Zoznam pomôcok 
CD $ 10, 15; Obrázkové kartičky školských pomôcok 1–10

Aktivity na rozcvičenie $ 10
•	 Zahrajte sa Musical cards (viď Učiteľská kniha strana 19), 

zaspievajte si pesničku zo strany 10 a zoberte si kartičky 
školských predmetov 1–10.

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z predchádzajúcej 

hodiny o Petrovi a jeho škole. Opýtajte sa Where’s Peter’s 
classroom? What’s in Peter’s school? Vyzvite ich k čo 
napodrobnejšiemu opisu.  

•	 Umožnite deťom pozrieť sa do učebnice na strane 12, aby 
si porovnali správnosť svojho opisu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie 1 na strane 13 a 
povedali o ňom, čo vedia.  

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 15
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú dievča, ktoré opisuje ľudí 

a predmety vo svojej triede. Povedzte im, že nemusia 
porozumieť všetkým slovám, ale aby sa sústredili na slová, 
ktoré už poznajú a sledovali, či si vedia domyslieť význam 
ostatných slov. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a súčasne ukazujú na 
ľudí a predmety. 

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a zastavte po prvej časti. 
Opýtajte sa detí, o ktorej osobe je opis (the blond girl) a 
upozornite na príklad odpovede v rámčeku. Upozornite, 
že obrázky číslujú podľa poradia, v akom počujú ich opis. 

•	 Prehrajte ďalej nahrávku, zastavte po každej časti, aby deti 
mohli očíslovať postavy a predmety. 

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti dokončili a 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
Hello. My name is Sally. I go to Parkside School. 
1 Can you see me? I’ve got long hair. It’s blond. 
2 Our teacher is Mrs Smith. She’s got curly hair. 
3 My friend is Will. He’s got short, black hair. 
4 We’ve got a big whiteboard in our classroom.
5 There are two windows in the classroom. 
6  There is one door. On the door is a poster. It says Welcome to 

Primary 2.

ODPOVEDE
(v smere hod. ručičiek zĺava) 5, 4, 6, 2, 1, 3

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázok. Opýtajte sa 

How many children / chairs / whiteboards are there?
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby prečítali slová v rámčeku.  
•	 Jedného žiaka zavolajte dopredu. Prečítajte spolu vety  

z textových bublín a trieda zborovo opakuje. Povzbuďte 
deti, aby hovorili plynule a čo najviac sa vyhli pauzám 
medzi slovami. 

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa v 
kladení otázok a v odpovedaní na ne a zároveň používajú 
slová z rámčeka. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky  
a odpovede pred triedou. 

Rozšírenie 
•	 Deti kladú otázky o svojej triede a odpovedajú na ne. V 

otázkach použijú slová z rámčeka. 

3  Underline the capital letters at the start of the  
 sentences. Circle the capital letters at the start  
 of the names. / Podčiarknite veľké písmená  
 na začiatku viet. Zakrúžkujte veľké písmená na  
 začiatku mien.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Na tabuľu odpíšte 

ukážkovú vetu z učebnice.
•	 K tabuli zavolajte jedného žiaka a vyzvite ho, aby 

podčiarkol veľké písmená na začiatku obidvoch viet.  
•	 Zavolajte dopredu ďalšieho žiaka, ktorý podčiarkne veľké 

písmeno na začiatku vlastných mien (Mrs Cooper) v druhej 
vete (zakrúžkované musia byť obidve písmená M aj C, 
pretože sú časťami mena).

•	 Napíšte na tabuľu niekoľko svojich viet, napríklad: This is 
my classroom. Hello, Aisha. That is Mr Brown’s book. Vyvolajte 
k tabuli jednotlivcov, aby podčiarkovali veľké písmená na 
začiatku viet a zakrúžkovali ich na začiatku vlastných mien. 

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im čas, 
aby podobným spôsobom označili ostatné veľké písmená.  

•	 Pohybujte sa medzi žiakmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 My name’s Peter. 4 This is Rosy’s pencil case.
2 This is my school. 5 Those are your pegs.
3 Thank you, Miss Jones. 6 This is  Tim.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby si z textu na strane 12 odpísali tri vety. 

Podčiarknu veľké písmená na začiatku viet a zakrúžkujú 
veľké písmená na začiatku vlastných mien.

 Poznámka:  Teraz vypracujte cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 13. Deti si precvičia písanie o svojej triede. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 13
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 3
Lekcia 1 test, Testovacia kniha strana 7
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 1 • Počúvaj doma •
 • Stopa 4 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 5 (Pieseň), 
 Stopa 6(Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana 14 

 Digitálna trieda  • Lekcia 2 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

Words

Ciele vyučovacej hodiny 
Naučiť sa slová vyjadrujúce pocity a emócie 
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: hot, cold, hungry, thirsty, happy, sad
Ďalšie: babies, twins, cry (v)

Zoznam pomôcok 
CD $ 10, 16–18; Plagát k príbehu 1 a 2; Obrázkové 
kartičky pocitov 11–16

Aktivity na rozcvičenie $ 10
•	 Zapievajte si What’s in the classroom? zo strany 10 a 

nalaďte triedu. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 1 a zopakujte si príbeh. 

Opýtajte sa What are the new things in the classroom? Do 
the children like the new things? What is Rosy’s new thing?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 11–16. Po 

jednej ich zdvíhajte a pýtajte sa detí, ako sa ľudia cítia.  
Vyslovte každé slovo, ktoré deti nepoznajú. Nové slová 
môžete vysvetliť aj napodobňovaním a mimikou. 

•	 Opäť kartičky zdvihnite ale v inom poradí a aktivitu 
zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 16
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré vyjadrujú 

rôzne pocity a emócie. 
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti slová opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvíhajte kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
hot, cold, hungry, thirsty, happy, sad 
hungry, sad, cold, thirsty, hot, happy
Listen and repeat.
hot, cold, hungry, thirsty, happy, sad 

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na činnosti a na výraz tváre 

detí, ktoré sú na obrázkoch. Hovorte nahlas slová na 
označenie emócií a deti ich napodobňujú, napríklad: 
sad deti si šúchajú oči a napodobňujú plač.  

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 17
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky 
hot, hot, hot
cold, cold, cold
hungry, hungry, hungry
thirsty, thirsty, thirsty
happy, happy, happy
sad, sad, sad 

Rozšírenie 
•	 Triedu rozdeľte na šesťčlenné skupiny  – každý žiak - 

označenie jednej emócie. 
•	 Prehrajte opäť riekanku. Deti hovoria slová. Súčasne 

ako zaznie pomenovanie emócie, napodobňujú ju 
činnosťou (viď predchádzajúcu aktivitu).

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 18
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 2. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o nich  
s deťmi. Povzbuďte deti, aby sa pokúsili predpovedať,  
o čom bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku, deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny súčasne ako odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Are the babies hot / cold / hungry? Do the babies eat the 
apples? Do they like the apples?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázok. Nájdu a ukážu 
na slová z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 14

 2 They’re happy now!
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Hodina 2  Učebnica strana 15 

 Digitálna trieda  • Lekcia 2 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Ciele vyučovacej hodiny 
Tvoriť vety, ktoré opisujú  pocity a emócie ľudí 
Klásť otázky o pocitoch ľudí a o ich emóciách 
Používať stiahnutý tvar od  are
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: We’re / they’re happy. Are they hot? No, they 
aren’t. / Yes, they are.

Zozznam pomôcok   
CD $ 18; Plagát k príbehu 2; Kartičky pocitov 11–16

Aktivity na rozcvičnie
•	 Zahrajte sa hru of Slow reveal a využite kartičky 11–16 (viď 

strana 20). Zopakujte si slová z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Pripomeňte si príbeh 2 plagátom.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré emócie/pocity sa  

v príbehu objavili. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
     Počúvajte znovu príbeh a opakujte. Hrajte. $ 18
•	 Podľa s. 14 si deti skontrolujú, koľko pocitov/emócií si 

zapamätali. 
•	 Prehrajte nahrávku a text prerušte po každom riadku a deti 

zopakujú. 
•	 Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti si vyberiete pre 

scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti názorne predvádzajú 

scénky súčasne, ako ich počujú z nahrávky.
•	 Rozdeľte deti do šesťčlenných skupín, aby zahrali všetky 

postavy: Rosy, Tima, mamu, dvojčatá a mamu dvojčiat. 
Matka nehovorí žiadny text. 

•	 Deti si precvičia scénky v skupine. Pohybujte sa medzi 
deťmi a pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy a Tim mávajú na dvojčatá. Mama im máva  
 naspäť.    

Obrázok 2: Dvojčatá spustia plač. Ich mama im dá dole  
 čiapky a ovieva ich.    

Obrázok 3: Dvojčatá neprestávajú plakať a odkopú svoju deku.    

Obrázok 4: Rosy ponúkne deťom jablko a deti sa po ňom  
 načiahnu.    

Obrázok 5: Dvojčatá prestanú plakať a jedia jablko.   

Obrázok 6: Dvojčatá sa usmievajú a Rosy s Timom mávajú na  
 rozlúčku.   

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 

ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 

mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich význam. Deti 
opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte pomenovania pocitov a emócií a nahraďte ich 
kartičkami, aby ste precvičili vety rovnakého vzorca, 
napríklad: . We’re thirsty. They’re sad. Are they cold? Are they 
hungry? Deti opakujú nové vety. 

•	 Žiaci tvoria nové vety dosádzaním iných slov.
•	 Upriamte pozornosť detí na gramatickú tabuľku, ktorá 

uporozňuje na stiahnuté tvary od We are a They are. 
Vyzvite deti, aby ukázali na vety so stiahnuým tvarom. 

3  Look and match. / Pozerajte a priraďujte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a na výrazy We’re a 

They’re, ktoré sú v rámčeku hore. 
•	 Potom sa pozrite na druhý obrázok a opýtajte sa, či deti 

hovoria o sebe alebo o iných ľuďoch. Opýtajte sa We’re 
alebo They’re? Vyberte odpoveď  We’re ako správnu. Ukážte 
deťom spájaciu čiaru. 

•	 Deti pospájajú aj ostatné obrázky so slovami.
•	 Spoločne skonrolujte odpovede. Ukazujte na každý 

obrázok a deti zvolajú We’re alebo They’re.

ODPOVEDE
1 They’re  2 We’re  3 We’re  4 They’re

4  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na prvý obrázok a určili, ako sa 

deti cítia (hot).  
•	 Upriamte pozornosť detí na prvú otázku, opýtajte sa ju a 

deti odpovedajú.Upozornite na príklad v knihe.  
•	 Deti sa pozrú na ostatné otázky a vyberú si slovo z 

možností v rámčeku. 
•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Klaďte otázky a a deti 

zborovo odpovedajú.  

ODPOVEDE
1 Yes, they are. 
2 No, we aren’t. 
3 No, they aren’t.
4 Yes, we are.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite tri deti, aby prišli k tabuli. Ukážte im kartičku 

(napríklad  cold) a žiak slovo napodobní. Opýtajte sa 
triedy Are they hot? (No, they aren’t).

•	 Zopakujte postup s ďalšími žiakmi. Aby ste si precvičili 
we are a they are, ukážte priamo na deti, ktoré naznačujú 
emócie, napríklad: Are you cold? (Yes, we are).

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

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Naučiť sa ďalšie slová na označenie pocitov a emócií
Použiť slová na označenie pocitov v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: tired, angry, scared, brave
Ďalšie: go to sleep, snore, hug (v), yourself, stamp (v)
Opakovanie: pomenovania pocitov/emócií

Zoznam pomôcok
CD $ 19–20; Obrázkové kartičky pocitov 11–20

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Snap! (viď strana 19) a vezmite si kartičky 

11–16. Zopakujte si slová z tejto lekcie. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s karičkami 17–20. 

Pripomeňte si pomenovania emócií pomocou mimiky.
•	 Po jednej kartičky zdvihnite, povedzte slová a deti ich 

opakujú po vás. 
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 19
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky, aby deti ukázali 
na obrázky a opakovali slová. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 17–10 a vyzvite jednotlivcov, 

aby  hovorili slová. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
tired, angry, scared, brave 
scared, tired, brave, angry 
Listen and repeat.
tired, angry, scared, brave 

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa hru na činnosti s celou triedou a zopakujte si 

slová, ktoré sa deti naučili na prvej hodine a precvičte si 
slová z tejto hodiny. 

•	 Nahlas hovorte pomenovania pocitov a emócií v rôznom 
poradí a deti ich napodobňujú. Začnite v pomalom 
tempe a potom tempo medzi jednotlivými slovami 
zrýchľujte, až kým deti nestíhajú s vami držať tempo.  

•	 Môžete aktivitu hrať ako súťaž, v ktorej žiak reagujúci na 
zmenu ako posledný vypadáva z hry. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 20
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé výrazy a opýtajte sa ako sa deti cítia. 
•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 

Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 
•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú  

po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
tired – položia si ruky na hlavu a zatvoria oči 

scared – prekrížia si pred sebou ruky a objímu sa  

angry – stisnú zuby a päste a dupú nohami 

brave – usmejú sa a zdvihnú ruky so zovretými päsťami

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Povedzte im, že  

si znovu zaspievajú pesničku, ale spamäti. 
•	 Zdvihnite kartičku s vyjadrením tired a pripomeňte im 

tak If you’re tired and you know it… Pomôžte deťom 
spomenúť si aj na ďalšie slohy pesničky, ak je to 
potrebné. 

•	 Zopakujte postup aj s ostatnými slohami, až kým deti 
nezaspievajú celú pesničku. 

•	 Inou možnosťou je, že naučíte deti pôvodnú verziu 
pesničky (viď kultúrnu poznámku).

Kultúrna poznámka : If you’re happy and you  
know it…
If you’re happy and you know it… je tradičná pesnička s 
činnosťami, ktorá je u detí veľmi obľúbená. V pôvodnej 
verzii každý riadok začína If you’re happy and you know it… 
a nasleduje povel, ako napríklad Clap your hands, Stamp 
your feet, Nod your head, and Shout ‘We are!’ Verzia pesničky 
v učebnici Family and Friends bola upravená tak, aby 
každý riadok korešpondoval s príslušnou emóciou. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 16
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 110
Špeciálny hárok na písanie, KM strana  4
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Nová slovná zásoba, Pieseň



  Unit 2 35

Hodina 4  Učebnica strana 17 

 Digitálna trieda  • Lekcia 2 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Zopakovať si kombinované hlásky ch, sh, a th
Rozlišovať hlásky /ʧ/, /ʃ/, a /θ/

Jazykové prostriedky
Základné: chair, teacher, shoes, fish, thumb, bath

Zoznam pomôcok 
CD $ 11, 21–23; Fonetické kartičky 1–3 (chair, shoes, thumb)

Aktivity na rozcvičenie $ 11
•	 Prehrajte nahrávku z CD a povedzte si rieknku zo strany 11. 

Nalaďte triedu na hodinu a zopakujte si abecedu. 

Úvod 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters c and h make 

the sound /ʧ/. Povedzte hlásku nahlas niekoľkokrát a deti 
zopakujú. Na tabuľu nakreslite písmená ch. Deti ich píšu 
prstom do vzduchu. 

•	 Postup zopakujte aj s ďalšími dvomi fonetickými 
kartičkami. 

•	 Opäť zdvíhajte po sebe kartičky, hovorte slová a deti 
opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 21
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

im, že si vypočujú nahrávku  rôznych hlások a slov.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʃ/ shoes /ʃ/ fish /θ/ thumb /θ/ bath
Listen and repeat.
/ʧ/ chair /ʧ/ teacher /ʃ/ shoes /ʃ/ fish /θ/ thumb /θ/ bath

Rozšírenie
•	 Postupne zdvihnite každú fonetickú kartičku tak, že 

ukážete iba obrázok. Vyzvite triedu, aby nahlas povedali 
hlásku a slovo. Zopakujte niekoľkokrát. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 22
•	 Vyzvite deti, aby  sa pozreli na obrázok a povedali, čo na 

ňom vidia. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. Riadok po 

riadku riekanku prečítajte a deti zopakujú. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobne pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať. Prehrajte ešte raz a deti 
sledujú text v učebnici.   

Rozšírenie 
•	 Rozdeľte triedu na skupiny. Každej skupine prideľte 

jednu hlásku /ʧ/, /ʃ/, a /θ/.
•	 Prehrajte opäť riekanku. Keď deti budú počuť slovo,  

v ktorom je ich hláska, tlesknú rukami. 

3  Read the chant again. Circle the sounds ch, sh  
 and th. / Opäť prečítajte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásky ch, sh a th
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite deti, aby 

našli príklad na písmenká ch, sh, alebo th. Jeden žiak príde 
k tabuli a zakrúžkuje ch v slove teacher.

•	 Deti sa teraz pozerajú na riekanku v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby si ju celú prečítali a označili ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

 Poznámka:  Ak si deti všimnú, že hláska /ʧ/ znie aj v slove  
picture, pochváľte ich a povedzte im, že je to iná možnosť, 
ako túto hlásku vyslovovať.

ODPOVEDE
Look at my teach er,
Sitting on a ch air.
Her sh oes are blue,
Sh e’s got long, black hair.
A picture of a bath ,
And a picture of a fish .
Look at my teach er.
Her name’s Miss Wish .

4  Listen to the sounds and join the letters. /   
 Počúvajte hlásky a spojte písmená. $ 23
•	 Vyvoďte štyri slová z aktivity (teacher, shoes, chair, thumb). 

Opýtajte sa What has the teacher got? Povedzte deťom, že 
to zistia z počúvania. Vysvetlite im, že budú počuť rôzne 
hlásky a slová z tejto hodiny. Budú sledovať hlásky a slová 
v bludisku a čiarou ich spájať, aby zistili, čo má učiteľ: 
topánky,  stoličku alebo palec.

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a názorne sledujte modrú 
čiaru, ktorá spája učiteľa s písmenom th. 

•	 Prehrajte nahrávku, aby si ju deti vypočuli a pospájali 
písmenká.  

•	 Prehrajte znovu, aby si deti dokončili a skontrolovali svoje 
odpovede. Zopakujte. 

•	 Opýtajte sa What has the teacher got? (a chair). Odpovede 
si môžete skontrolovať tak, že deti sa pozerajú do svojho 
bludiska v knihe a zvolajú písmenká, ktoré po sebe počuli. 
Učiteľ ich píše na tabuľu.  

Prepis nahrávky 
/θ/ thumb /ʧ/ chair /ʃ/ shoes /ʧ/ chair /θ/ thumb  
/ʃ/ shoes /ʧ/ chair

ODPOVEDE
The teacher has got a chair.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 17
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Fonetika 
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Hodina 5  Učebnica strana 18 

 Digitálna trieda  • Lekcia 2 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť básničke; priradiť slová k 
informáciám z básničky 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: slovná zásoba a jazykové štruktúry  
z predchádzajúcich hodín
Ďalšie: feelings, feel, sometimes, always, behave (v), fear, 
gone, carry on, laugh (v/sloveso), until

Zoznam pomôcok
CD $ 20, 24; Obrázkové kartičky pocitov 11–20; 
fotokópia na vystrihovanie k básničke pre každú skupinu 
6 detí (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 20
•	 Nalaďte triedu a zopakujte si slová, ktoré označujú 

pomenovania pocitov a emócií. Zaspievajte si If you’re tired 
and you know it , ktorá je na strane 16.

Úvod 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o pocitoch a emóciách. Opýtajte 

sa What do you do when you’re happy / sad / scared?
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na text a určili, o aký text sa 

jedná (básnička). Opýtajte sa ich, čo vidia na obrázkoch. 

1  Look at the pictures. How does the boy feel? /  
  Pozerajte na obrázky. Ako sa cíti chlapček?
•	 Deti sa znovu pozerajú na obrázky. Ukazujte na jednotlivé 

obrázky a pýtajte sa detí, aké pocity sú na nich zobrazené. 
Opýtajte sa Is the boy happy / sad / scared? 

•	 Môžete deti nechať pracovať vo dvojiciach tak, že sa budú 
striedať a ukazovať na jednotlivé obrázky a povedia, ako sa 
chlapec cíti. 

ODPOVEDE
Picture 1 – happy 
Picture 2 – scared / brave 
Picture 3 – sad

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 24
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku básničky. 

Upozornite ich, že nevadí, ak neporozumejú všetkým 
slovám, ale aby sa snažili zachytiť tie, ktoré už poznajú. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami ako What does the boy 

do when he’s happy / scared / sad? Does the boy behave?

3  Read again. Match. / Prečítajte unovu. Priraďujte.
•	 Pozrite sa spoločne na príklad. Opýtajte sa How does the 

boy feel when he plays? - odpoveď happy.
•	 Poskytnite deťom čas, aby si opäť prečítali text a priradili 

ostatné činnosti k emóciám. Upozornite, že k niektorým  
emóciám je možné priradiť aj viac ako jednu činnosť. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 a  2 c  3 a  4 b  5 a

Rozšírenie
•	 V ľubovoľnom poradí umiestnite na tabuľu kartičky 

11–20. Ukážte na prvú a povedzte napr. When I’m 
hungry, I eat an apple.

•	 Vyberte jedného žiaka, ukážte na druhú kartičku a žiak 
vytvorí podobnú vetu, ktorá sa začína  When I’m…a 
pridá slovo, ktoré je zobrazené na kartičke. 

•	 Pokračujte aj s ostatnými kartičkami, až kým 
nevyčerpáte všetky emócie.  

•	 Môžete opäť začať od začiatku a vybrať si ďalších žiakov.  

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Zostavte 

šesťčlenné skupiny. Každej skupine dajte fotokópiu 
básničky, ktorá je rozstrihnutá na niekoľko 
dvojriadkových častí. 

•	 Deti spolupracujú navzájom a usporiadajú básničku do 
správneho poradia. Upozornite ich, že rým im pomôže a 
naznačte niektoré slová, ktoré sa rýmujú. 

•	 Keď deti básničku zložili, otvoria si učebnice a porovnajú 
si svoju verziu s tou v knihe. 

•	 Básničku nahlas prečítajte s celou triedou. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 18
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Hodina 6  Učebnica strana 19 

 Digitálna trieda  • Lekcia 2 • Písanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Počúvanie: určiť z opisu, ako sa ľudia cítia 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, ako sa 
ľudia cítia 
Písanie: určovať a písať plné a stiahnuté tvary; písať o 
svojich pocitoch (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba
Ďalšie: broken, poor, nearly, wake up

Zoznam pomôcok
CD $ 25; Obrázkové kartičky pocitov  11–20

Aktibvity na rozcvičenie
•	 Nahlas povedzte niektorú z emócií a deti ju napodobňujú. 
•	 Zopakujte postup s niekoľkými ďalšími emóciami. Potom 

vyzvite niektoré deti, aby striedavo hovorili pomenovania  
emócií. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z básničky z predchádzajúcej 

hodiny. Opýtajte sa How does the boy feel? What does he do 
when he’s happy / scared / sad? Žiaci zarecitujú niektoré verše a 
skontrolujú si podľa s.18.

•	 Žiaci hovoria, ako sa cítia deti na obrázkoch v cvičení 1 a 
predpovedajú, o čom budú počúvať. 

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 25
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú dievča, ktoré opisuje, ako 

sa jej priatelia dnes cítia. Povedzte im, že budú počúvať a 
rozhodovať, o kom hovorí. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na ľudí 
súčasne ako sa o nich hovorí.  

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a zastavte po prvom opise, 
aby deti určili správny obrázok. Upozornite ich na príklad a 
odpoveď v rámčeku.  

•	 Prehrajte celú  nahrávku, aby deti mohli číslami označiť 
obrázky. Prehrajte celú nahrávku, aby si deti dokončili a 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
My name’s Kate.
1  I’m very happy today. I’ve got a big smile. These are my five best 

friends:
2  This is George. He’s sad today. His ruler is broken. Poor George. 
3  This is Susie. She’s hungry. It’s nearly lunchtime. That’s good for 

Susie. 
4  This is Harry. He hasn’t got his coat today. He’s cold. Poor Harry. 
5 This boy is James. James is scared. Go on, James! Be brave!
6 And this girl is Lucy. She’s very tired today. Wake up, Lucy!

ODPOVEDE
(top row) 3, 1, 4

(bottom row) 2, 5, 6

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
  a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázky. Opýtajte sa  

Is he / she happy / hungry / scared?
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby prečítali slová v rámčeku. Vyberte 

jedného žiaka. Prečítajte spolu vety z textových bublín 
a trieda zborovo opakuje. Povzbuďte deti, aby hovorili 
plynule a čo najviac sa vyhli pauzám medzi slovami. 

•	 Dvojice žiakov ukazujú na deti z obrázkov, striedavo sa 
pýtajú a odpovedajú používajúc slová z rámčeka. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 
odpovede pred celou triedou. 

Rozšírenie
•	 Postupne zdvíhajte kartičky 11–20 a opýtajte sa detí 

niekoľko otázok o chlapcovi/dievčati na obrázku, 
napríklad Is he / she thirsty / hungry / sad?

•	 Jednu kartičku dajte žiakovi. Ten sa postaví, vyberie si 
spolužiaka a opýta sa ho otázku o obrázku, napríklad: 
Jose, is he / she angry?

•	 Rovnako postupujte aj s ostatnými kartičkami. 

3  Look and write the long form. / Pozerajte a píšte  
  plné tvary.
•	 Šesť príkladov stiahnutých tvarov odpíšte na tabuľu. Hore 

napíšte prvý príklad vety a vyzvite deti, aby vám povedali 
jej plný tvar (She is). Na tabuľu napíšte plný tvar vedľa 
skráteného tvaru. Upozornite deti na odpoveď v príklade 
v učebnici. 

•	 Na tabuľu napíšte svoje vety, napríklad: We’re sad. You’re 
happy. I’m hot. Žiaci v nich podčiarknu stiahnuté tvary, 
povedia k nim plné, ktoré napíšete na tabuľu. 

•	 Deti v učebnici nájdu stiahnuté tvary a napíšu k nim plné.
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 

je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 She is cold. 4 We are thirsty.
2 They are happy. 5 You are brave.
3 I am hungry. 6 He is sad.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby v básničke na strane 18 a našli 3 

príklady plných a stiahnutých tvarov toho istého výrazu. 

 Poznámka:  Teraz môžete robiť cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 19. Deti si precvičia písanie o svojich pocitoch. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 19
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 5
Lekcia  2 test, Testovacia kniha strana 8
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 2 • Počúvaj doma •
 • Stopa 7 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 8 (Píeseň), Stopa 9 
 (Fonetika )
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 Digitálna trieda • Lekcia  3 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh 

nová slovná zásoba  

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať jednotlivé aktivity  
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: ride a bike, ride a horse, skate (v), skateboard (v), 
play tennis, play football
Ďalšie: teach, behind, stop

Zoznam pomôcok
CD $ 20, 26–28; Plagát k príbehu 2 a 3; Kartičky aktivít 
voľného času  21–26

Aktivity na rozcvičenie $ 20
•	 Zaspievajte si If you’re tired and you know it zo strany 16 a 

nalaďte triedu. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 2 a zopakujte si ho. Opýtajte sa 

Who do Rosy and Tim see in the park? How do the babies feel? 
What do Rosy and Tim give the babies?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 21–26.  Po 

jednej ich zdvíhajte a deti vymenúvajú jednotlivé aktivity. 
Môžete im pomôcť mimikou alebo naznačením aktivity. 
Názorne povedzte každé slovo, ktoré deti nepoznajú.

•	  Aktivitu zopakujte. Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 26
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

rôzne aktivity.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky. Deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky. Zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove 

alebo spojení a deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Ukážte kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
ride a bike, ride a horse, skate, skateboard, play tennis, play football
play tennis, ride a horse, skateboard, ride a bike, play football, skate
Listen and repeat.
ride a bike, ride a horse, skate, skateboard, play tennis, play football

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 27
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku, bez nahrávky.  

Prepis nahrávky 
ride a bike, ride a bike, ride a bike
ride a horse, ride a horse, ride a horse
skate, skate, skate
skateboard, skateboard, skateboard
play tennis, play tennis, play tennis
play football, play football, play football

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby navrhli činnosti pre každú aktivitu.  
•	 Prehrajte znovu riekanku. Deti vykonávajú činnosti 

súčasne ako počujú príslušné slová. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20). Deti mimikou 

naznačia činnosti, ktoré učiteľ vysloví. 

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 28
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 3. Postupne 

ukazujte na obrázky a porozprávajte sa o nich s deťmi. 
Povzbuďte deti, aby sa pokúsili predpovedať, o čom bude 
príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
an Tim swim / skate / ride a bike? What does Grandpa teach 
Tim? Does Grandpa stay behind Tim? 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  20
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana  110

 3 I can ride a bike!
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 Digitálna trieda  • Lekcia  3 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny 
Písať vety s can a can’t
Pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo ľudia vedia a 
nevedia robiť 
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky 
Základné: I can skate. I can’t skateboard. Can she play 
tennis? Yes, she can. / No, she can’t. 

Zoznam pomôcok   
CD $ 28; Plagát k príbehu 3; Kartičky aktivít voľného 
času 21–26

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Word chain (viď strana 19) s kartičkami 21–26 a 

zopakujte si aktivity z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu 3.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré aktivity sa spomínali  

v príbehu.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /   
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 28
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 20. 

Skontrolujú si, koľko aktivít a činností si zapamätali z 
úvodného cvičenia.  

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 
deti zopakujú. 

•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré Tim a starý 
otec v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti si 
vyberiete pre scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti názorne predvádzajú 
scénky súčasne, ako ich počujú z nahrávky.

•	 Rozdeľte deti do dvojíc, aby si zahrali postavy Tima a 
starého otca. Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti hrajú a 
súčasne počúvajú nahrávku.  

•	 Deti si precvičia scénky vo dvojiciach. Monitorujte a 
pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Tim ukazuje na obrázky na stene a usmieva sa.     

Obrázok 2: Tim sa pozerá smerom k bicyklu a mračí sa.     

Obrázok 3: Tim  nasadne na bicykel. Starý otec je za ním.     

Obrázok 4: Tom krúti pedálmi a je vystrašený. Starý otec  
 vzadu drží bicykel.   

Obrázok 5: Tim krúti pedálmi rýchlejšie a stále je vystrašený. 
Starý otec uteká za ním.    

Obrázok 6: Tim bicykluje sám, usmieva sa. Starý otec sa tiež  
 usmieva a máva mu.    

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky, za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 

mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich význam. Deti 
opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte aktivity v každej vete a nahraďte ich kartičkami, 
aby ste precvičili vety rovnakého vzorca, napríklad: I can 
play football. I can’t ride a horse. Can she skateboard? Can he 
play football? Deti nové vety zopakujú. 

•	 Vyzvite jednotlivcov k tabuli, aby zmenili slovo označujúce 
aktivitu a vytvorili novú vetu alebo otázku. 

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Na každý ukážte a 

deti pomenujú aktivitu na obrázku.   
•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok. Opýtajte sa 

He, she, or they? (he); ďalej sa opýtajte Can or can’t? (can). 
Upriamte pozornosť detí na príklad He can ride a bike.  

•	 Poskytnite deťom dosť času, aby si pozreli ostatné obrázky 
a dokončia vety. Vo vetách použijú He / She / They a can 
alebo can’t.

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby 
zborovo prečítali vety.   

ODPOVEDE
1 He can ride a bike.
2 He can’t ride a horse.
3 They can’t play football.
4 She can skate.
5 They can play tennis.
6 She can’t skateboard.

4  Point, ask and answer. /  Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Deti sa pozerajú na textové bubliny. Vyberte si jedného 

žiaka, ktorý s vami prečíta otázku a odpoveď. Trieda 
zborovo opakuje. 

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa a 
ukazujú na ľudí v cvičení 3. Kladú o nich otázky. 

•	 Pohybujte sa medzi žiakmi. Pomáhajte s výslovnosťou a 
názorne predveďte slová, ak je to potrebné. 

•	 Môžete niektoré dvojice vyzvať, aby otázku a odpoveď 
nahlas predviedli. Trieda počúva. 

Rozšírenie
•	 Na opačné konce tabule napíšte can a can’t. K tabuli 

zavolajte jedného žiaka, ktorý umiestni kartičku s 
aktivitou, ktorú vie, vedľa can a inú kartičku vedľa can’t. 

•	 Opýtajte sa žiakov v triede Can Halima skate? a získajte 
odpovede Yes, she can alebo No, she can’t. Zopakujte 
postup s ďalšími žiakmi, dievčatami, chlapcami alebo 
skupinami, aby si deti precvičili zámená  he, she a they. 

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

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Identifikovať základné predložky 
Používať predložky v kontexte pesničky  

Jazykové prostriedky 
Základné: behind, in front of, next to, between
Ďalšie: anywhere, hiding

Zoznam pomôcok 
CD $ 29–30; Kartičky predložiek miesta  27–30; 
plyšová hračka, napríklad macík (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Skôr než deti vojdú do triedy, ukryte macíka tak, aby mu 

bolo vidieť iba časť tela. 
•	 Povedzte deťom, že ste smutná/ý, lebo neviete nájsť 

svojho macíka. Požiadajte ich o pomoc.  
•	 Bez toho, aby opustili svoje miesta, sa rozhliadnu po triede 

a počkáte, kým jeden žiak nezvolá, kde je. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s karičkami 27–30. Po 

jednej kartičky zdvihnite, hovorte slová a spojenia. Deti ich 
opakujú po vás. 

•	 Názorne ukážte význam tak, že macíka umiestnite 
na rôzne miesta (k taške a k dvom taškám, ku knihe a 
knihám), napríklad pred, za, medzi a podobne. 

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazuje  
  a opakujte. $ 29
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky, aby deti 
ukazovali na obrázky a opakovali slová a spojenia. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová a 
spojenia.  

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 27–30 a vyzvite jednotlivcov, 

aby  hovorili slová a spojenia. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
behind, in front of, next to, between
next to, behind, between, in front of
Listen and repeat.
behind, in front of, next to, between

Rozšírenie 
•	 Na svoju katedru položte macíka a zavolajte dopredu 

jedného žiaka. Hovorte žiakom inštrukcie obsahujúce 
predložky, napríklad: Put the teddy bear behind the bag / 
next to the door / between the books.

•	 Niekoľkokrát zopakujte aj s ďalšími žiakmi. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 30
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé výrazy a opýtajte sa, čo dievčatko robí. Vyzvite 
ich, aby sa pokúsili predvídať, o čom je pesnička (It’s about 
a girl who’s looking for something). 

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku ešte raz a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky k slohám (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú pesničku a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
Where is my teddy bear? – obzerajú sa okolo a hľadajú macíka

I can’t find him anywhere – potrasú hlavami 

Look behind the bedroom door – otvoria dvere 

Look in front of the sofa – ruky si dajú vbok, obzerajú sa dookola

Look between the bed and the chair – zohnú sa dolu a 
pozerajú sa na všetky strany 

Look next to the big toy box – kľaknú si na dlážku 

Yes, my teddy’s hiding there – objímu macíka 

Rozšírenie
•	 Pred tabuľu zavolajte 5 žiakov. Štyrom dajte kartičky  

s predložkou a piatemu macíka. 
•	 Prehrajte nahrávku. Vždy, keď deti počujú slovo zo 

svojej kartičky, zdvihnú ju a vždy, keď zaznie zmienka 
o macíkovi žiak ho zdvihne. Počas posledného verša 
pesničky, keď dievča nájde svojho macíka, žiak hodí 
macíka vysoko nad hlavu a znovu ho chytí. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  22
Špeciálny hárok na písanie, KM strana  6
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 3 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda  • Lekcia  3 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Zopakovať hlásky tvorené písmenami  a, e, i, o,  u
Rozlišovať medzi hláskami /æ/, /e/, /ɪ/, /ɒ/, a /ʌ/

Jazykové prostriedky
Základné: cat, van, peg, bed, bin, fig, mop, dog, bus, jug
Ďalšie: by

Zoznam pomôcok
CD $ 22, 31–33; Fonetické kartičky  4–8 (cat, peg, bin, 
mop, bus)

Aktivity na rozcvičenie $ 22
•	 Opýtajte sa detí, ktoré hlásky si precvičovali naposledy 

(/ʧ/, /ʃ/, and /θ/). Povedzte si riekanku zo strany 17, nalaďte 
triedu a zopakujte si hlásky z predchádzajúcej lekcie.

Úvod 
•	 Zopakujte si hlásky, ktoré sú tvorené písmenami  a, e, i, o,  u. 
•	 Naveďte žiakov na slová k lekcii typu KVK (konsonant, 

vokál, konsonant) a použite pri tom fonetické kartičky. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku. Opýtajte sa What are the sounds? 

a získajte (c-a-t). Niekoľkokrát hlásky precvičte. Povedzte 
potom slovo cat a deti ho zopakujú. Rovnako postupujte 
aj s ostatnými kartičkami. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 31
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. 

Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej budú 
počuť rôzne hlásky a slová.   

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 
obrázky. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti hlásky zopakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.  
/k/ /æ/ /t/ – cat, /v/ /æ/ /n/ – van, /p/ /e/ /g/ – peg,  
/b/ /e/ /d/ – bed, /b/ /i/ /n/ – bin, /f/ /i/ /g/ – fig,  
/m/ /ɒ/ /p/ – mop, /d/ /ɒ/ /g/ – dog, /b/ /ʌ/ /s/ – bus,  
/ʤ/ /ʌ/ /g/ – jug
Listen and repeat.  
/k/ /æ/ /t/ – cat, /v/ /æ/ /n/ – van, /p/ /e/ /g/ – peg,  
/b/ /e/ /d/ – bed, /b/ /i/ /n/ – bin, /f/ /i/ /g/ – fig,  
/m/ /ɒ/ /p/ – mop, /d/ /ɒ/ /g/ – dog, /b/ /ʌ/ /s/ – bus,  
/ʤ/ /ʌ/ /g/ – jug

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 32
•	 Vyzvite deti, aby  sa pozreli na obrázok a povedali, čo na 

ňom vidia. Povedzte deťom, že si povedia riekanku so 
slovami, ktoré sa naučili.  

•	 Prehrajte nahrávku a deti si riekanku vypočujú. 

•	 Riadok po riadku riekanku prečítajte a vyzvite deti, aby po 
vás zopakovali. Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu 
po každom riadku, aby deti mohli zopakovať text.

•	 Prehrajte ešte raz a deti sa pridajú. Zopakujte (môžete aj 
viackrát, ak je to potrebné).   

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do piatich skupín, každej prideľte jednu 

z hlások /æ/, /e/, /i/, /ɒ/, a /ʌ/.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na riekanku a našli riadky, v 

ktorých sa nachádza ich hláska.  
•	 Povedzte si spolu riekanku. Každá skupina hovorí len tie 

riadky, ktoré obsahujú ich hlásku.  
•	 Znovu si povedzte riekanku. Deti dupnú nohami, keď 

povedia slová so svojou hláskou.  

3  Read the chant again. Circle the middle sounds  
 a, e, i, o and u. / Prečítajte znovu riekanku.   
 Zakrúžkujte v strede hlásky a, e, i, o a u.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na riekanku. Upriamte 

pozornosť na prvý riadok. Opýtajte sa detí, ktorá hláska je 
v strede (/æ/). Deti opakovane zakrúžkujú a v slove cat.

•	 Deti sa teraz pozerajú na riekanku v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby si ju celú prečítali a označili ďalšie príklady 
písmen a, e, i, o, u. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
A ca t, ca t, ca t
Is in a va n, va n, va n.
A pe g, pe g, pe g
Is by my be d, be d, be d.
A fig, fig, fig
Is in the bi n, bi n, bi n.
A do g, do g, do g
Has got a mo p, mo p, mo p.
A mu m, mu m, mu m
Is on the bu s, bu s, bu s.

4  Listen and circle the middle sound. / Počúvajte  
 a zakrúžkujte hlásky v strede slova. $ 33
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili na nich 

predmety. Opýtajte sa What’s the middle sound of ‘bed’? 
a získajte /e/. Upozornite deti na príklad, v ktorom je 
zakrúžkované e.

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si pozreli ostatné 
obrázky a zakrúžkovali písmená, ktoré zastupujú hlásky  
v strede slov.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 bed /e/    2 dog /ɒ/    3 van /æ/    4 bus /ʌ/    5 fig /ɪ/    6 peg /e/

ANSWERS
1 e  2 o  3 a  4 u  5 i  6 e

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa Phonics matching (viď strana 20) s kartičkami 

z tejto hodiny. 

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 porozumieť informáciám na webovej 
stránke; nájsť špecifické informácie v texte 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba
Ďalšie: perfect, aged, seat, wheel, children, grass, sand, take, 
young 

Zoznam pomôcok
CD $ 34; čistý hárok papiera pre každého žiaka; sada 
farbičiek pre šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Nalaďte triedu pesničkou Where is my teddy bear? zo  

strany 22.
•	 Porozprávajte sa s deťmi o bicykloch. Opýtajte sa Can you 

ride a bike? Have you got a bike? What colour is it?

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na text. Opýtajte sa ich, kde sa 

môžu stretnúť s takým textom (on a website – it’s a webpage).
•	 Vyzvite deti, aby si pozreli obrázky a pokúsili sa predpovedať, 

o čom je text, napríklad: It’s about bikes. They are for children. 
You can buy these bikes.

1  Look at the pictures. What colour are the bikes? /  
  Pozrite sa na obrázky. Akej farby sú bicykle?
•	 Opäť sa pozerajte na obrázky. Po jednom ukážte na bicykle a 

opýtajte sa What colour is it?
•	 Deti môžu pracovať vo dvojiciach. Ukazujú na bicykle a 

nahlas hovoria ich farbu. Striedajú sa.

ODPOVEDE
Bike 1 – pink and purple; Bike 2 – black and orange; Bike 3 – 
red, yellow, and green

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 34
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú a prečítajú text o 

bicykloch pre deti. Upozornite ich, že nevadí, ak 
neporozumejú všetkým slovám.  

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: Who is the 

first / second / third bike for? Which bike is for girls? Which 
bike can you take to the beach?

3  Read again. Tick (✓). / Prečítajte znovu. Označte (✓).
•	 Vysvetlite deťom, že si prečítajú vety a rozhodnú, o ktorom 

bicykli sa vo vete hovorí. 
•	 Jedného žiaka určite, aby prečítal nahlas príklad. Opýtajte sa 

Which bike has got two seats? Deti ukážu na správny bicykel. 
Ukážte deťom, ako sa označil stĺpec s ružovým bicyklom. 

•	 Prečítajte si vety nahlas, aby ste si overili porozumenie, ale 
deti ešte nehovoria správne odpovede. 

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si opäť vety prečítali 
a označili správne stĺpce pre každú vetu.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

1 This bike has got two seats. ✓

2 This bike has got three wheels. ✓

3 You can ride this bike at the beach. ✓

4 You can ride this bike with a doll. ✓

5 This bike is for little children. ✓

6 This bike is orange and black. ✓

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že vytvoríte viac viet o bicykloch (viď 

nižšie). Deti pozorne počúvajú a po každej vete zvolajú  
Bike 1 / 2 / 3 . 
It’s for girls. (1) 
It’s red, yellow, blue, and green. (3) 
It has got big wheels. (2) 
It’s a good bike for children aged 7 to 10. (2) 
It’s fast and fun. (1) 
It’s got one big wheel and two small wheels. (3)

Rozšírenie 
•	 Triedu rozdeľte do skupín. Každému žiakovi dajte hárok 

čistého papiera a každej skupine sadu farbičiek. 
•	 Povedzte deťom, že navrhnú dokonalý bicykel.  

Nakreslia svoj bicykel a počas kreslenia sa delia  s 
ostatnými o farbičky. Svoj bicykel deti pomenujú. Meno 
napíšu na papier hore, nad bicykel. 

•	 Deti po jednom povedia ostatným v skupine o svojom 
bicykli, napríklad: This is ‘Fast Wheels’. It’s purple and black.
It’s very fast!  

•	 Môžete vyzvať jednotlivých žiakov, aby o svojom bicykli 
hovorili pred celou triedou. Rovnako môžete obrázky 
pozbierať a vystaviť ich v triede. 

Kultúrna poznámka  
Aktivity, ktoré nepotrebujú telocvičňu
Veľa detí sa zúčastňuje aktivít, ktoré sa realizujú vonku pod 
holým nebom, napríklad na hodinách telocviku alebo aj 
popoludní vo voľnom čase. Najbezpečnejšími miestami 
sú miestne parky, kde sa deti môžu voziť na skejtborde, 
hrať tenis alebo futbal alebo sa  bicyklovať. Deti si 
skejtbord môžu precvičovať aj v špeciálnych parkoch s 
vybudovanými rampami. 
Tie deti, ktoré sa zaujímajú o jazdenie na koni, pravidelne 
navštevujú jazdecké strediská, kde majú riadne hodiny.  
V porovnaní s inými aktivitami je to finančne náročnejšie,  
a preto je to aj zriedkavejší spôsob trávenia voľného času. 
Bicyklovanie je už tradične veľmi obľúbené u detí a 
bezpečnosť bicyklov je vždy sledovaná problematika.  
Je niekoľko programov, ktoré sa zaoberajú vyučovaním 
bezpečnosti pri bicyklovaní. Deje sa tak zvyčajne v dvoch 
etapách: najprv sa deti zoznámia so pravidlami na ceste; 
potom sa venujú samostatnému bicyklovaniu a učia sa 
niektorým manévrom bezpečného bicyklovania sa na 
cestách.  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  24

ANSWERS
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Hodina 6  Učebnica strana 25 

 Digitálna trieda  • Lekcia  3 • Písanie 

zručnosti 

Rozvoj zručností 
Počúvanie: určovať hračky, ktoré sú na hranie vonku, na 
základe ich opisu 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, kde sa 
veci nachádzajú 
Písanie: určovať samohlásky na začiatku slov; písať a 
alebo  an pred podstatnými alebo prídavnými menami; 
písať o tom, čo vieme a nevieme robiť (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: slovička a gramatika
Ďalšie: skateboard (n), skates (n), outdoor (adj)

Zoznam pomôcok 
CD $ 35

Aktivity na rozcvičenie
•	 Opýtajte sa detí na niektorú vec v triede, napríklad: Where’s 

Aisha’s bag?
•	 Deti odpovedajú pomocou predložiek, ktoré sa učili na 

hodine 3. Prvý žiak, ktorý správne odpovedal na prvú 
otázku, sa pýta iného žiaka ďalšiu otázku. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z webovej stránky z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa How many bikes are 
there? What colour are the bikes? Who are they for? 

•	 Žiaci pomenujú obrázky v cvičení 1 a predpovedajú,  
o čom bude text.

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 35
•	 Povedzte deťom, že budú počuť dievča povedať o každej 

hračke dve veci. Hračky očíslujú v poradí podľa posluchu.
•	 Prehrajte celú  nahrávku, aby deti mohli ukázať na každý 

predmet, o ktorom dievčatko rozpráva. 
•	 Prehrajte znovu celú nahrávku a zastavte po prvej 

položke. Opýtajte sa detí, o ktorom obrázku rozpráva (the 
skateboard) a upozornite ich na príklad k odpovedi 1. 

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti označili číslom 
predmety v poradí, v akom ich počujú opisovať. Prehrajte 
ešte raz, aby si deti dokončili a skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1  This is my new outdoor toy. It’s got wheels. Now I can 

skateboard in the park. 
2  This is my little sister’s bike. It’s got three wheels. It’s a little bike 

for a little girl.
3  These are my brother’s new skates. He can skate very fast with 

these.
4 I can’t ride this bike. It’s very big. It’s my dad’s bike.
5 This toy is green and orange.
6 They’re red.
7 This one is pink and yellow.
8 This one is black.

ODPOVEDE
skates – 3, 6; skateboard – 1, 5; child’s bike – 2, 7; adult’s bike – 
4, 8

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázok. Ukazujte na 

jednotlivé veci a deti ich pomenúvajú.
•	 Prečítajte spolu vety a otázky  z textových bublín a trieda 

opakuje. Povzbuďte deti, aby hovorili plynule a vyhli sa čo 
najviac pauzám medzi slovami. 

•	 Dvojice žiakov sa striedavo pýtajú a odpovedajú, kde sú veci.
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 

odpovede pred triedou. 

3  Read. Circle the vowels at the start of the words.  
 Write a or an. / Čítajte. Zakrúžkujte samohlásky  
 na začiatku slov. Napíšte a alebo an.
•	 Na tabuľu odpíšte dva príklady z učebnice. Opýtajte sa 

detí, ktoré písmená sú samohlásky (a, e, i, o,  u). Opýtajte 
sa, ktoré slová vo vetách (okrem a a an) sa začínajú 
samohláskou. Zakrúžkujte a v slove apple. 

•	 Opýtajte sa, či a alebo an patrí pred slovo na samohlásku 
(an). Vysvetlite deťom, že majú zakrúžkovať samohlásky a 
rozhodnúť sa, či vložiť a alebo an.

•	 Upriamte pozornosť detí na rámček Remember. Deti 
zakrúžkujú samohlásky. Poskytnite deťom dostatok času, 
aby zakrúžkovali samohlásky na začiatku slov a do medzier 
dopišu a alebo an. 

•	 Spoločne skontrolujte podľa tabule. 

ODPOVEDE
1 It is an orange bike. 3 She has got an umbrella.
2 This is a skateboard. 4 I’ve got a banana.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na rámček Remember.  

Povedzte rýmovačku ako riekanku a deti zopakujú po 
vás. Deti píšu písmená prstom do vzduchu súčasne ako 
ich hovoria.  

 Poznámka:  Teraz si môžete precvičiť písanie v pracovnom 
zošite na strane 25. Deti napíšu o tom, čo vedia a nevedia robiť. 

Opakovanie 1  Učebnica stranY  26–27 

 OPaKOVanie, KĽUč 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 t 1, strana 10
 • Test zručností 1, strana 12
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 3 • Počúvaj doma •
 • Stopa 10 (Nová slovná zásoba), Stopa 11 (Pieseň), Stopa 12
 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana  28 

 Digitálna trieda • Lekcia  4 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh 

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať druhy jedál a potravín
Porozumieť krátemu príbehu 

Jazykové prostriedky
Základné: salad, fries, pizza, milkshake, cheese sandwich, 
chicken
Ďalšie: don’t worry, naughty

Zoznam pomôcok 
CD $ 30, 36–38; Plagáty k príbehu  3 a 4; Obrázkové 
kartičky jedál a potravín 31–36

Aktivity na rozcvičenie $ 30
•	 Zaspievajte si Where is my teddy bear? zo strany  22. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 3 a zopakujte si príbeh. 

Opýtajte sa What can Tim do? Can he ride a bike? Does 
Grandpa teach him to ride a bike?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 31–36.  Po 

jednej ich zdvíhajte a deti pomenujú jedlá. Vyslovte každé 
slovo, ktoré deti nepoznajú.  

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 36
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

rôzne druhy jedál.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti slová opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
salad, fries, pizza, milkshake, cheese sandwich, chicken 
pizza, cheese sandwich, salad, chicken, fries, milkshake
Listen and repeat.
salad, fries, pizza, milkshake, cheese sandwich, chicken

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 37
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu, bez nahrávky, hovoria riekanku.  

Prepis nahrávky 
salad, salad, salad
fries, fries, fries 
pizza, pizza, pizza
milkshake, milkshake, milkshake
cheese sandwich, cheese sandwich, cheese sandwich
chicken, chicken, chicken

Rozšírenie 
•	 Rozdeľte triedu do šiestich skupín tak, že každá 

zastupuje jeden druh jedla. Povedzte deťom, že toto 
jedlo majú pred sebou a chystajú sa ho zjesť (alebo 
vypiť).

•	 Prehrajte deťom nahrávku, aby si povedali riekanku. Keď 
sa spomenie ich jedlo, napodobnia, akoby ho jedli a pili.  

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 38
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 4. Postupne ukazujte 

na obrázky a porozprávajte sa o nich s deťmi. Povzbuďte deti, 
aby sa pokúsili prevídať, o čom bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Where are Mum, Rosy, and Billy? Does Rosy give Billy a 
sandwich? Does Billy eat the sandwich?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázok. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Optional activity
•	 Zahrajte sa verziu What’s missing? (viď strana 20) s 

kartičkami 31–36.
•	 Povedzte deťom, že sa chystáte na piknik, ale že 

na stromoch sú veľmi hladné zvieratká. Na tabuľu 
umiestnite kartičky, aby deti povedali, čo majú 
prichystané na piknik. 

•	 Dajte kartičky dolu, jednu zoberte nabok a ostatné 
vráťte opäť na tabuľu. Opýtajte sa detí, čo si vzali hladné 
vtáčiky. 

Ďalšie cvičenia  
Pracovný zošit strana  28
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana  111

 4 Have you got a milkshake?



  Unit 4 45

Hodina  2  Učebnica strana  29 

 Digitálna trieda  • Lekcia  4 • Gramatika

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa  a odpovedať na otázky o tom, čo ľudia vlastnia
Písať krátke odpovede k otázkam 
Zahrať krátky príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: Have you got a milkshake? Yes, I have. / No, I haven’t.  
Has he got a sandwich? Yes, he has. / No, he hasn’t.

Zoznam pomôcok   
CD $ 38; Plagát k príbehu  4; Obrázkové kartičky jedál a 
potravín 31–36

Aktivity na rozcvičenie
•	 Na tabuľu nakreslite obrysy stola. Vyvolajte k tabuli 

jednotlivcov, aby na stôl nakreslili rôzne jedlá. 
•	 Ukazujte na jedlá a deti ich nahlas pomenujú. 

Úvod
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu 4. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, o ktorých jedlách sa v 

príbehu hovorí.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
  Počúvajte príbeh znovu. Hrajte. $ 38
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 28, kde je 

príbeh. Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku  
v texte a deti zopakujú. 

•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré postavy 
v v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti si 
vyberiete pre scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne, ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Rozdeľte deti do trojčlenných skupín, aby zahrali tri 
postavy: Rosy, Billyho a matku.  

•	 Deti si precvičia scénky v skupine. Pohybujte sa medzi 
deťmi a pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Mama položí tašku a Rosy si berie mliečny koktail.     

Obrázok 2: Mama sa obzerá okolo a hľadá Tima. Rosy na 
neho ukáže. Billy sa hrá so svojím lietadielkom.      

Obrázok 3: Mama si vezme obložený chlebík a Rosy si vezme 
šalát.     

Obrázok 4: Rosy podáva jedlo Billymu.    

Obrázok 5: Billy prepukne v plač. Mama a Rosy spozornejú.    

Obrázok 6: Mama utešuje Billyho a hadká ho po chrbte. Rosy 
odoženie vtákov.    

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? Deti 
určujú druhy jedál.  

•	 Prečítajte vety aj otázky, za každou urobte pauzu, aby deti 
ukázali na obrázok a zopakovali po vás. 

•	 Odpovede aj otázky napíšte na tabuľu. Znovu ich 
prečítajte a mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich 
význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zotrite pomenovania jedál a nahraďte ich kartičkami. 
Precvičte si vety rovnakéj štruktúry, napríklad: Have you 
got a cheese sandwich? Have you got chicken? Has he got a 
salad? Has she got milkshake? Deti vety zopakujú.  

•	 Deti dosádzaním nových slov tvoria nové vety.

 Poznámka:  Vysvetlite deťom, že niektoré slová (milkshake, 
cheese sandwich, salad, pizza) majú pred sebou člen  a iné ho 
nemajú (fries, chicken). Povedzte im, že sa o tomto jave budú 
učiť neskôr. 

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozereli na obrázok a určili, aké jedlá 

deti majú.  
•	 Deti si prečítajú odpovede v rámčeku. Prečítajte chlapcovu 

prvú otázku v textovej bubline a deti vám vyberú správnu 
odpoveď z dvoch možností.  

•	 Deti dopíšu ostatné odpovede .
•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte im,  ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.   

ODPOVEDE
1 Yes, I have. 2 No, I haven’t.

4  Look, ask and answer. / Pozerajte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili jedlá, ktoré 

deti majú. 
•	 Upriamte pozornosť na prvú otázku. Ukážte na chlapca a 

opýtajte sa Has he got a cheese sandwich? (No, he hasn’t.) 
•	 Poskytnite deťom čas, aby si prečítali otázky a vybrali 

správnu odpoveď z rámčeka. Povedzte im, že budú musieť 
použiť niektoré možnosti aj viackrát. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.   

ODPOVEDE
1 No, he hasn’t. 4 No, she hasn’t.
2 Yes, he has. 5 No, he hasn’t.
3 Yes, she has.

Rozšírenie 
•	 Dajte každému zo šiestich detí kartičku jedla. Vyzvite ich, 

aby sa postavili a ukázali kartičku triede. 
•	 Opýtajte sa triedy Has he / she got salad / pizza / a milkshake?
•	 Dajte karičky ďalším šiestim žiakom. Opýtajte sa Have you 

got fries / a cheese sandwich / a pizza?

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  29
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 108
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Gramatika 
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Hodina 3  Učebnica strana 30 

 Digitálna trieda  • Lekcia 4 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Naučiť sa číslovky od 10–100
Používať číslovky v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, 
eighty, ninety, one hundred
Ďalšie: start (v + n), easy, if, try, number, high, done

Zoznam pomôcok 
CD $ 39–40; Kartičky s číslami 37–46; KM strana 37 
(Vystrihni a urob 2) hárok a pomôcky (viď Učiteľská kniha 
strana 125)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zopakujte si čísla od 1–20 tak, že budete počítať s celou 

triedou. Začnite od seba a povedzte One a ukážte na žiaka 
najbližšie a ten povie Two. Ďalšie dieťa povie Three a tak 
pokračujte. 

•	 Keď prídete po 20, začnite od začiatku. 

Úvod 
•	 Nové čísla prezentujte s karičkami 37–46. Po jednej kartičky 

zdvihnite, povedzte slová a deti ich opakujú po vás. 
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti čísla opäť opakujú 

po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 39
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na čísla vo svojich učebniciach. 

Prehrajte prvú časť nahrávky. Deti ukazujú na obrázky a 
opakujú slová. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 37–46 a vyzvite jednotlivcov, 

aby  hovorili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one 
hundred
forty, ninety, ten, fifty, twenty, seventy, one hundred, thirty, eighty, 
sixty
Listen and repeat.
ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one 
hundred

Rozšírenie 
•	 10 žiakov zavolajte pred tabuľu. Každému dajte 

kartičku s iným číslom a vyzvite ich, aby sa postavili do 
správneho poradia od 1 - 10. 

•	 Hovorte čísla nahlas s celou triedou. Keď zaznejú 
jednotlivé čísla, deti, ktoré ich majú, urobia krok 
dopredu a potom zase dozadu. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 40
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé čísla a deti ich nahlas vyslovia. Opýtajte sa detí, 
či vedia, o čom asi je pesnička (numbers).  

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Triedu rozdeľte na 10 skupín a každej skupine dajte jednu 

kartičku od 10 - 100.
•	 Prerajte nahrávku a deti počúvajú, spievajú a hrajú scénky 

(viď možnosti nižšie). 
•	 Zameňte medzi deťmi kartičky a opäť prehrajte nahrávku 

a spievajte. Deti robia nové činnosti podľa nového čísla. 

Song actions
Keď deti počujú svoje číslo, opakujú činnosť z obrázka, 
napríklad: skupina s kartou 10 - zdvihnú jednu ruku, akoby 
mávali; skupina s číslom 20 si položí kartu pred seba a podobne.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Bingo (viď strana 21) a využite čísla z tejto 

hodiny.  

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

Učiteľskej knihe na strane 125. 
•	 Triedu rozdeľte do dvojíc. Každej dvojici dajte fotokópiu 

z KM, nožnice, lepidlo a kartičku.  Deti vo dvojiciach 
dokončia podľa návodu z KM tabuľu a pult k hre a 
potom sa spolu zahrajú. 

 Poznámka:  Po ukončení tejto hodiny si žiaci môžu vyplniť 
cvičenia v pracovnom zošite na strane 117–119. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 30
Špeciálny hárok na písanie, SMF strana 8
Vystrihni a urob 2, KM strana 37
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Hodina 4  Učebnica strana  31 

 Digitálna trieda  • Lekcia 4 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny
Vyslovovať hlásky tvorené kombináciou písmen gr, br, a fr
Rozlišovať medzi hláskami  /gr/, /br/, a /fr/

Jazykové prostriedky
Základné: grass, grapes, brush, bread, frog, frisbee

Zoznam pomôcok 
CD $ 32, 41–43; Fonetické kartičky 9–11 (grass, brush, 
frog); tri čisté hárky papiera (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 32
•	 Opýtajte sa detí, na ktoré hlásky sa zamerali na poslednej 

hodine fonetiky (/æ/, /e/, /ɪ/, /ɒ/, and /ʌ/).
•	 Prehrajte nahrávku a povedzte si riekanku zo strany 23. 

Nalaďte triedu a zopakujte si hlásky, ktoré a, e, i, o, u tvoria 
v strede slov. 

Úvod 
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky k tejto lekcii pomocou 

fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters g and r make the 

sound /gr/. Vyslovte hlásku a deti zopakujú.  
•	 Postup zopakujte aj s ďalšími dvomi fonetickými 

kartičkami s br a fr. 
•	 Opäť po sebe zdvíhajte kartičky, hovorte slová a deti 

opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 41
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

im, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a 

opakujú slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/gr/ grass /gr/ grapes /br/ brush /br/ bread /fr/ frog  
/fr/ frisbee 
Listen and repeat.
/gr/ grass /gr/ grapes /br/ brush /br/ bread /fr/ frog  
/fr/ frisbee 

Rozšírenie 
•	 Postupne ukazujte fonetické kartičky, ale aby bolo vidieť 

len obrázok. Opýtajte sa detí na hlásku a slovo.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 42
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobne pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať.  
•	 Zopakujte a vyzvite deti, aby sledovali riekanku v učebnici.   

Rozšírenie
•	 Na tri samostatné hárky papiera napíšte kombinácie 

veľkých písmen gr, br, a fr.
•	 Upevnite papiere na steny v triede tak, aby ich všetci 

videli. 
•	 Ešte raz prehrajte riekanku. Vždy, keď zaznie slovo, ktoré 

začína jednou z týchto hlások, deti ukážu na príslušný 
hárok papiera na stene. 

3  Read the chant again. Circle the sounds gr, br  
 and fr. / Opäť prečítajte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásky gr, br a fr.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na riakanku. Na tabuľu 

napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite deti, aby našli príklad 
na hlásky, ktoré sa dnes učili. Jeden žiak príde k tabuli a 
zakrúžkuje gr v slove grapes a br v slove bread.

•	 Deti sa teraz pozerajú na riekanku v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby si ju celú prečítali a označili ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
There are grapes and  bread,
And juice in a glass.
 Friends together,
In the  green,  green  grass.
Play with a frisbee,
Play football.
The friends have fun
With a big, brown ball.

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová. $ 43
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku. Budú počúvať a 

dopĺňať chýbajúcu hlásku pod slová.
•	 Deti sa pozerajú na prvý obrázok. Prehrajte nahrávku. 

Opýtajte sa What’s the word? (grapes). Upriamte pozornosť 
detí na na písmenká gr, ktoré dopĺňajú toto slovo. 

•	 Prehrajte zvyšok nahrávky a deti doplnia ostatné 
chýbajúce písmená v slovách. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti dokončili a 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby 
povedali chýbajúce hlásky a potom celé slová. 

Prepis nahrávky
1 /gr/ grapes  2 /br/ brown  3 /gr/ green  4 /fr/ frog   
5 /fr/ frisbee  6 /br/ brush

ODPPOVEDE
1 grapes  2 brown  3 green  4 frog  5 frisbee   
6 brush 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 31
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Fonetika  



 48 Unit 4

Hodina 5  Učebnica strana  32 

 Digitálna trieda  • Lekcia 4 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť príbehu v titulkoch; nájsť 
špecifické informácie v texte 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: much, olive, sure 

Zoznam pomôcok
CD $ 44; veľký hárok papiera a sada farbičiek pre každú 
šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa hru Forwards and backwards (viď strana 21)a 

nalaďte triedu. Zopakujte si čísla z minulej hodiny.

Úvod 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o jedlách. Opýtajte sa Do you 

like pizza / fries / sandwiches? What is your favourite pizza / 
sandwich? Povzbuďte ich, aby vám povedali, ktorá je ich 
obľúbená pizza a aký sendvič majú najradšej.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v príbehu a určili, o 
čom asi budú čítať, napríklad: It’s a story. A boy is in a pizza 
shop.  

•	 Vysvetlite im, že si prečítajú a vypočujú príbeh a majú 
zistiť, čo sa stane, keď chlapec vojde do pizzérie a kúpi si 
niečo na jedenie a pitie. 

1  Look at the pictures and say the food words. / 
    Pozerajte sa na obrázky a pomenujte potraviny.
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázky a povedali 

vám, aké rôzne jedlá na nich vidia. 

ODPOVEDE
pizza, bananas

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 44
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu. Budú 

počúvať a čítať veľmi pozorne.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami ako Where is the boy? Has 

the man got a lot of food? Why not? What food does the boy 
buy? What drink does the boy buy? What’s his favourite pizza?

Rozšírenie 
•	 Deti budú pracovať vo dvojiciach. Jeden z nich je 

chlapec a druhý muž v obchode. Deti si spoločne 
precvičia čítanie dialógu z príbehu. 

3 Tick (✓) the food they have got. Cross (✗) the  
  food they haven’t got. / Označte (✓) potraviny,  
  ktoré majú. Označte krížikom (✗) potraviny,  
  ktoré nemajú
•	 Vysvetlite deťom, že si vypočujú a prečítajú text znovu aby 

videli, aké jedlá predavač v obchode má.
•	 Spoločne si prečítajte zoznam slov. Zamerajte sa na prvé 

jedlo. Opýtajte sa Have they got chicken? (No). Upozornite 
na krížik v príklade v rámčeku. Povedzte deťom, že budú 
rovnako postupovať s ďalšími jedlami a označia ✓ to jedlo, 
ktoré majú a krížikom, ktoré nemajú. 

•	 Poskytnite deťom čas, aby si overili, ktoré jedlo majú a 
ktoré nemajú a označili správne odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
chicken ✗ bananas ✓ tomatoes ✗ pizza ✓ milkshake ✓

Rozšírenie 
•	 Triedu rozdeľte do skupín po šesť žiakov. Povedzte 

deťom, že sú majiteľmi pizzérie alebo bagetérie a budú 
zostavovať jedálny lístok. 

•	 Deti sa v skupinách rozhodujú, aké oblohy na pizzu a 
aké chlebíčky do jedálneho lístky zahrnú. 

•	 Každej skupine dajte veľký hárok papiera a sadu  
farbičiek. Deti napíšu svoje menu a pridajú nakreslené 
ilustrácie. 

•	 Vyzvite jedného žiaka z každej skupiny, aby ukázal ich 
menu a prečítal, čo ponúkajú. 

Kultúrna poznámka 
Rýchle občerstvenie
Väčšina miest vo Veľkej Británii má svoje obchody rýhleho 
občerstvenia, kde si môžete kúpiť pizzu, hamburgery, 
hranolky alebo obložené chlebíky. Prvé obchody rýchleho 
občerstvenia ponúkali tradičné fish and chips – porcia 
hranoliek (často ochutené soľou a octom) a obalená 
ryba, ktoré boli zabalené tak, aby si ich ľudia mohli 
zobrať domov. Veľmi dlho bolo toto jedlo v Británii  
najobľúbenejšie, ale časom, keď bola krajina vystavená 
vplyvom medzinárodnej kuchyne, sa na prvú priečku 
dostala pochúťka nazvaná chicken tikka massala (špecialita 
z Indie). Veľa rodín v Británii si jedlá z rýchleho občerstvenia 
objednáva telefonicky a sú im doručené až domov. 

Hranolky a čipsy. 
V Británii ľudia hranolky volajú chips. Je to trochu zmätočné, 
lebo v americkej angličtine chips sú tenké plátky zemiakov, 
ktoré sú smažené, osolené a balené  v sáčkoch. V britskej 
angličtine sa im hovorí crisps.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 32
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Hodina 6  Učebnica strana 33 

 Digitálna trieda  • Lekcia 4 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať potraviny v obchode 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázku Have you got…
Písanie: písať otázniky a bodky; písať o obede (Pracovný 
zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: buy

Zoznam pomôcok
CD $ 45

Aktivity na rozcvičenie
•	 Deti napíšu tri druhy jedla z lekcie. 
•	 Rozdeľte žiakov do dvojíc. Jeden žiak je zákazník a druhý 

predavač. Zákazník používa slová Have you got… ? 
Predavač sa pozerá na svoje slová a odpovedá na otázky. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z webovej stránky z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa What does the 
boy want? Has the man got tomatoes / chicken / olives / 
bananas? What is the boy’s new favourite pizza? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
povedali, čo vidia (different kinds of fruit). Pokúste sa od detí 
získať niekoľko odhadov o tom, čo budú počúvať.  

1  Listen and write Yes or No. / Počúvajte a píšte  
  Yes alebo No. $ 45
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku o chlapcovi a 

dievčati, ktorí nakupujú ovocie. Musia pozorne počúvať a 
povedať, ktoré ovocie v obchode majú a ktoré nie. 

•	 Prehrajte nahrávku a deti ukážu na ovocie súčasne, ako 
počujú jeho pomenovanie z nahrávky. 

•	 Prehrajte druhýkrát a deti napíšu Yes, keď predavač ovocie 
má a No, keď ho nemá. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, aby si deti dokončili a 
skontrolovali svoje odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
Boy I like fruit. 
Girl So do I. Let’s buy fruit. 
1 Girl Have you got apples? 
  Assistant Yes, we have. 
  Girl Two apples, please. 
2 Boy And have you got bananas? 
  Assistant Sorry, we haven’t got any bananas. 
3 Girl OK. What about grapes?
  Assistant No, we haven’t got any grapes. 
4 Assistant But we have got pears. 
  Girl OK. Two pears, please. 
5 Assistant And we’ve got figs. Do you like figs? 
 Boy Yes, we do. Two, please. 

6 Boy Have you got oranges? 
 Assistant Sorry, no, we haven’t. Here’s your fruit. 
 Boy and girl Thank you!

ODPOVEDE 
1 Yes  2 No  3 No  4 Yes  5 Yes  6 No

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázok a aby vám 

povedali, aké potraviny vidia v stánku. 
•	 Vysvetlite im, že si budú precvičovať, ako si vypýtať 

ovocie v zelovoci. Upozornite žiakov na príklad otázky a 
odpovede. Jedného žiaka vyberte a spolu s ním prečítajte 
otázku a odpoveď v textových bublinách a trieda zborovo 
opakuje po vás.  

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa v 
kladení otázok na jednotlivé druhy ovocia. Ukazujú na ne 
a využívajú slová v rámčeku. Na otázky odpovedajú.    

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 
odpovede pred triedou. 

3  Write a question mark or a full stop. / Napíšte  
 otáznik alebo bodku.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili knihy. Na tabuľu odpíšte dve 

vzorové vety. 
•	 Dvoch žiakov zavolajte dopredu. Povedzte Where is 

the question mark? Jeden žiak ukáže na otáznik. Potom 
povedzte Where is the full stop? Ďalší žiak ukáže na bodku. 

•	 Na tabuľu napíšte niekoľko svojich viet a otázok a 
vynechajte otázniky a bodky, napríklad: Can you skate 
/ I like pizza / He hasn’t got a bike / Have you got fries. 
Vyvolávajte jednotlivcov k tabuli, aby chýbajúce otázniky  
a bodky doplnili. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby chýbajúce otázniky a bodky dokreslili. Pohybujte 
sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 Has he got an apple? 4 Do you like figs?
2 She’s got an orange. 5 Can you ride a bike?
3 We like fruit. 6 I can’t ride a horse.

Rozšírenie
•	 Deti pracujú samostatne. Pozrú sa znovu na príbeh 

na strane 32 a odpíšu si vetu a otázku, ale vynechajú 
miesto pre otáznik a bodky. 

•	 Vymenia si zošit so spolužiakom a doplnia vo vetách 
chýbajúce otázniky a bodky. 

 Poznámka:  Teraz môžete vypracovať cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 33. Deti si precvičia písanie o svojom obede. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 33
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 9
Lekcia  4 test, Testovacia kniha strana 14
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 4 • Počúvaj doma •
 • Stopa 13 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 14 (Pieseň), 
 Stopa 15 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana  34 

 Digitálna trieda  • Lekcia 5 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh 

Words

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať vyučovacie predmety
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky 
Základné: art, maths, English, science, PE, music
Ďalšie: our, their, time, wear

Zoznam pomôcok
CD $ 10, 46–48; Plagát k príbehu  4 a 5; Obrázkové 
kartičky vyučovacích predmetov  47–52; predmety, ktoré 
žiaci využívajú na hodinách: športové oblečenie na TV, 
štetec na výtvarnú výchovu  (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 10
•	 Zaspievajte si What’s in the classroom? zo strany 10 a 

nalaďte triedu. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 4 a zopakujte si príbeh. 

Opýtajte sa What is Rosy’s drink? Where is Billy? What 
happens to Billy’s sandwich?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 47–52. Po 

jednej ich zdvíhajte a deti pomenujú vyučovacie predmety.  
Názorne predveďte každé slovo, ktoré deti nepoznajú.  

•	 Opäť kartičky zdvihnite ale v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 46
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

vyučovacie predmety.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti slová opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvihnite hore kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, 

aby obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
art, maths, English, science, PE, music
PE, maths, science, art, music, English
Listen and repeat.
art, maths, English, science, PE, music

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Whispers (viď strana 19) a precvičte si novú 

slovnú zásobu.

2 Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 47
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku, bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
art, art, art
maths, maths, maths
English, English, English
science, science, science 
PE, PE, PE 
music, music, music

Rozšírenie 
•	 Na každý predmet vymyslite činnosť, ktorá je preň 

typická, napríklad pre vedecké predmety sa deti môžu 
pozerať cez zväčšovacie sklo; napodobňujú hranie na 
trúbke pre hudobnú výchovu; otvoria si knihy ako na 
matematike. 

•	 Každému žiakovi v triede zadajte jeden školský predmet, 
a tak v triede ich bude pre každý predmet niekoľko.

•	 Vyzvite všetky deti, aby sa postavili. Prehrajte im 
nahrávku riekanky a deti si ju povedia. Keď zaznie názov 
ich predmetu, začnú predvádzať určenú činnosť. 

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 48
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 5. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o ňom s 
deťmi. Povzbuďte deti, aby sa pokúsili povedať, o čom 
bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Does Tim like PE? Do Rosy and Tim take their PE bags to 
school? Has Tim got his PE clothes?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 34
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 111

 5 We’ve got English!
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 Digitálna trieda  • Lekcia  5 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Napísať vety s our a their
Pýtať sa na rozvrh hodín, na vyučovacie predmety  
v jednotlivých dňoch v týždni
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: our / their; What have we got on Monday? 
We’ve got English. When have we got PE? We’ve got PE on 
Thursday. 

Zoznam pomôcok   
CD $ 48; Plagát k príbehu  5; Obrázkové kartičky 
vyučovacích predmetov  47–52

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Do it! a zopakujte si názvy vyučovacích 

predmetov z predchádzajúcej hodiny (viď strana 20). 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu  5. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, o ktorých vyučovacích 

predmetoch sa v príbehu hovorilo.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
  Počúvajte znovu príbeh. Hrajte. $ 48
•	 Podľa s. 34 si deti skontrolujú, koľko predmetov si 

zapamätali.
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 

deti zopakujú. 
•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré postavy 

v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti si 
vyberiete pre scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti názorne predvádzajú 
scénky súčasne ako ich počujú z nahrávky.

•	 Rozdeľte deti do šesťčlenných skupín, aby si zahrali 
postavy Rosy, Tima, starej mamy, učiteľa telocviku a dvoch 
chlapcov.  

•	 Deti si precvičia scénky v skupine. (Dvaja chlapci 
nehovoria žiadny text).

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte so správnou 
výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Rosy ukazuje na rozvrh hodín, ktorý je na stene.     

Obrázok 2: Tim nadšene gestikuluje okolo seba.     

Obrázok 3: Stará mama podáva Rosy a Timovi vrecúška na 
telocvik. Deti odchádzajú na autobus.     

Obrázok 4: Učiteľ telocviku zdvihne futbalovú loptu. Tim si 
hľadá vo vrecúšku svoj úbor.   

Obrázok 5: Tim zdvihne tričko, ktoré našiel a zamračí sa.    

Obrázok 6: Chlapci podávajú Timovi svoje trenky a tričko.    

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 

ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 

mimikou priblížte význam slov. Deti opäť opakujú po vás. 
•	 Pripomeňte si význam slov our a their. Pred tabuľu 

zavolajte tri deti. S jedným žiakom sa postavte ďalej od 
ďalších dvoch a podržte medzi vami tašku. Povedzte 
This is our bag. Podajte druhej dvojici detí iný predmet, 
napríklad ceruzku a povedzte That is their pencil. Zopakujte 
a vystriedajte iné školské pomôcky. 

•	 Zmažte posledné slovo v každej vete. Vyzvite deti, aby 
navrhli iné slová, ktoré sa do nich dajú doplniť What have 
we got on Tuesday? We’ve got science. We’ve got art on 
Thursday. These are our pencils. You can wear their hats.  Deti 
opakujú nové vety. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zmenili slová a vytvorili novú 
vetu alebo otázku. 

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a na slová our a 

their, ktoré sú v rámčeku.   
•	 Deti sa pozerajú na prvý obrázok. Opýtajte sa Our or 

their? Vyberte správnu odpoveď our a ukážte deťom, že je 
napísaná ako príklad.   

•	 Žiaci vpíšu aj ostatné chýbajúce slová.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti zborovo prečítajú 

celé vety.   

ODPOVEDE
1 These are our bags.
2 Those are their bags. 
3 These are our T-shirts.
4 Those are their T-shirts.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Deti nahlas prečítajú dni a predmety z rozvrhu.
•	 Jednému žiakovi položte otázku z textových bublín. Trieda 

počúva odpoveď.
•	 Dvojice žiakov sa striedavo pýtajú a odpovedajú  

o ostatných predmetoch v rozvrhu.
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte s 

výslovnosťou a názorne predveďte slová, ak je to potrebné. 

Rozšírenie 
•	 Na tabuľu nakreslite tabuľku a vytvorte si svoj rozvrh 

hodín. Do voľných políčok umiestnite kartičky 47–52. 
•	 Opýtajte sa jednotlivcov otázky, napríklad: What have 

we got on Tuesday? Deti sa pýtajú spolužiakov na rozvrh 
hodín.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  35
Zhrnutie gramatiky , Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  5 • Gramatika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 5 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať miestnosti a školské priestory  
Používať tieto slová v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky 
Základné: playground, sports field, art room, computer room
Ďalšie: paint, headphones 

Zoznam pomôcok 
CD $ 49–50; Obrázkové kartičky vyučovacích 
predmetov 47–52; Kartičky školských priestorov 53–56

Aktivity na rozcvičenie  
•	 Zahrajte sa s triedou Jump a vezmite si kartičky 47–52. 

Zopakujte si vyučovacie predmety.
•	 Pohovorte si o vyučovacích predmetoch. Opýtajte sa What 

have you got today? When have you got art / science / PE? 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 53–56. Po 

jednej ich zdvihnite, hovorte slová. Deti opakujú po vás. 
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte $ 49
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a opakujú slová. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 53–56 a vyzvite jednotlivcov, 

aby vyslovili slová. 
•	 Ak sa vo vašej škole nachádzajú všetky priestory, opýtajte 

sa detí Where do you have PE / art / computers?

Prepis nahrávky 
Listen and point.
playground, sports field, art room, computer room 
art room, playground, computer room, sports field
Listen and repeat.
playground, sports field, art room, computer room

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 50
•	 Ukazujte na jednotlivé obrázky a opýtajte sa detí, aby 

vám povedali, čo vidia. Presvedčte sa, či vedia pomenovať 
vyučovacie predmety a priestory v škole.   

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú  
po vás. 

•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Počúvajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Sloha 1: In the playground...  skáču a bežia k určenému bodu 

Sloha  2: On the sports field...  kopnú do futbalovej lopty

Sloha  3: In the art room...  kreslia prstom do vzduchu 

Sloha  4: In the computer room...  nasadia si na uši slúchadlá  
 a pohybujú myšou 

Rozšírenie 
•	 Triedu rozdeľte do štyroch skupín. Každej skupine 

prislúcha jedna sloha.  
•	 Zdvihnite kartičku ihriska, ale neprehrajte pesničku. 

Skupina, ktorá zastupuje ihrisko zaspieva, alebo hovorí 
slová zo svojej slohy z učebnice. 

•	 Zopakujte s kartičkou športového areálu, umeleckej 
triedy a s kartičkou počítačovej triedy. Celá trieda si 
spoločne môžete zaspievať pesničku  At our school….

•	 Povedzte deťom, že si teraz pesničku zaspievajú 
spamäti. Vyzvite ich, aby si zatvorili učebnice. Prehrajte 
znovu pesničku. Na začiatku každej slohy zdvihnite 
príslušnú kartičku a pripomeňte deťom, ktorá skupina 
bude spievať. 

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa Musical cards (viď strana 19) a vezmite si 

kartičky 53–56. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  36
Špeciálny hárok na písanie, KM strana  10
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  5 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda  • Lekcia 5 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásky tvorené kombinovaním písmen  dr, tr, 
a cr
Rozlišovať medzi hláskami /dr/, /tr/ a /kr/

Jazykové prostriedky 
Základné: drum, dress, truck, tree, crab, crayon

Zoznam pomôcok
CD $ 42, 51–53; Fonetické kartičky 12–14 (drum, truck, 
crayon)

Aktivity na rozcvičenie $ 42
•	 Opýtajte sa detí, o ktorých hláskach ste na minulej hodine 

fonetiky hovorili (/gr/, /br/, and /fr/). Prehrajte nahrávku 
a povedzte si riekanku z učebnice na strane 31. Nalaďte 
triedu a zopakujte si hlásky z predchádzajúcej lekcie.

Úvod 
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky k tejto lekcii pomocou 

fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters d and r make 

the sound /dr/. Vyslovte hlásku a deti zopakujú. Postup 
zopakujte aj s ďalšími dvomi fonetickými kartičkami.    

•	 Opäť zdvíhajte po sebe kartičky, hovorte slová a deti 
opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 51
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku  s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/dr/ drum /dr/ dress /tr/ truck /tr/ tree /kr/ crayon /kr/ crab 
Listen and repeat.
/dr/ drum /dr/ dress /tr/ truck /tr/ tree /kr/ crayon /kr/ crab 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 52
•	 Vyzvite deti, aby  sa pozreli na obrázok a povedali, čo na 

ňom vidia. Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku.  
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sledujú text v učebnici.   
•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, zastavte po každom riadku a 

deti zopakujú. 
•	 Zopakujte a vyzvite deti, aby v učebnici sledovali text 

riekanky. 

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa s triedou Find your partner a vezmite si 

fonetické kartičky  k lekcii (viď strana 20).

3  Read the chant again. Circle the sounds dr, tr  
 and cr. / Znovu prečítajte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásky dr, tr a cr.
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite deti, aby 

našli príklad na hlásky dr, tr, cr. Jeden žiak príde k tabuli  
a zakrúžkuje tr v slovách train a truck.

•	 Deti označia ďalšie príklady v riekanke. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
A train and a truck,
A crab and a drum.
I draw with my crayons,
And I have fun.
A girl in a dress,
A bird in a tree.
Get your crayons,
And draw with me.

4  Listen to the sounds and join the letters /   
 Počúvajte hlásky a pospájajte písmená $ 53
•	 Vyvoďte štyri slová z aktivity (a boy, a truck, a drum, a a 

crayon). Vysvetlite deťom, že budú počuť rôzne hlásky a 
slová z tejto hodiny. Budú ich v bludisku čiarou spájať, aby 
zistili, čo chlapec má: nákladné auto, pastelku alebo bubon. 

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a názorne sledujte modrú 
čiaru, ktorá spája chlapca s písmenom tr. 

•	 Prehrajte nahrávku, aby deti pospájali písmenká.  
•	 Prehrajte znovu, aby si deti dokončili a skontrolovali svoje 

odpovede. Zopakujte. 
•	 Skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby sa pozreli na 

bludisko a nahlas povedali hlásky, ktoré po sebe počuli  a 
aby ich napísali na tabuľu. Opýtajte sa What has the boy got?

Prepis nahrávky 
/tr/ truck /dr/ drum /kr/ crayon /tr/ truck /dr/ drum  
/kr/ crayon /tr/ truck

ODPOVEDE
The boy has got a truck.

Rozšírenie 
•	 Prejdite sa po triede a zadeľte slová drum, truck, crayon 

jednotlivcom tak, aby boli rozptýlení medzi ostatnými 
deťmi. 

•	 Povedzte deťom, že im prečítate slová, ktoré sa začínajú 
hláskami /dr/, /tr/, and /kr/. Keď deti budú počuť hlásku, 
ktorá zastupuje ich slovo, zabubnujú na bubon, budú 
šoférovať nákladiak, alebo budú kresliť s farbičkou. 

•	 Prečítajte nahlas nasledujúce slová: drink, crab, train, 
crayon, trousers, dress.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 37
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 5 • Fonetika  
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 Digitálna trieda  • Lekcia 5 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť webovej stránke; nájsť 
špecifické detaily v texte 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe slovíčka a gramatika
Ďalšie: speak, study, read, primary, lesson 

Zoznam pomôcok 
CD $ 50, 54; veľký hárok papiera a farbičky pre každú 
šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 50
•	 Zaspievajte si  pesničku At our school zo strany 36 a 

nalaďte triedu. 
•	 Porozprávajte sa o počítačoch. Opýtajte sa Do you like 

computers? Have you got a computer? When have you got 
computer lessons?

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok. Povzbuďte ich 

k odhadom o tom, čo budú čítať, napríklad: It’s about 
computer lessons in school. The children like computers. 
Vysvetlite im, že si prečítajú text na webovej stránke, ktorý 
žiaci napísali o svojej školskej počítačovej miestnosti.  

1  Look at the picture. What school subjects can  
     you see? / Pozrite si obrázok. Aké vyučovacie  
  predmety vidíte?
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na obrázok a pomenovali 

vyučovacie  predmety, o ktorých sa deti učia v učebni IT.
•	 Môžete deťom povedať, aby pracovali vo dvojiciach. 

Ukazujú na deti a pomenujú vyučovacie predmety, 
ktorým sa deti venujú. Striedajú sa. 

ODPOVEDE
English, maths, music, art, science

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 54
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu. Prehrajte 

nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku po druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: Where are 

the children? What can children do on the computers? How 
many children can go into the computer room?

Rozšírenie 
•	 Opýtajte sa detí nasledovné otázky. Deti prebehnú text 

očami a nájdu odpovede: 
Is there a computer for every pupil? (Yes) 
Can the children use headphones? (Yes) 
Can children study PE in the computer room? (No) 
Which class are the children in? (Primary 2)

3  Read again. Circle the false word and write  
    the correct word. / Čítajte znovu. Zakrúžkujte  
  nesprávne slovo a napíšte správne.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

odpíšte na tabuľu. 
•	 Opýtajte sa detí Is the sentence correct? (No). Opýtajte 

sa What word is wrong? K tabuli zavolajte žiaka, aby 
zakrúžkoval nesprávne slovo vo vete (small). Zavolajte 
ďalšieho žiaka, aby vedľa vety napísal správne slovo (big). 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Vysvetlite 
im, že budú hľadať nesprávne slovo v každej vete a dajú ho 
do krúžku. Na koniec riadku napíšu správne slovo. 

•	 Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali vety, našli 
nesprávne slová a napísali ku každej to správne. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Nahlas prečítajte vety. 
Deti povedia, ktoré slovo je nesprávne a uvedú správne.  

ODPOVEDE
1 We’ve got a small  computer room. (big)
2 We’ve got 18  computers. (12)
3 The pupils can listen and eat . (speak)
4 The computers help the children to run  and write. (read)
5 The children come every Tuesday and Wednesday . 

(Thursday)

Rozšírenie 
•	 Deti rozdeľte do skupín po šesť žiakov. Každej skupine 

dajte veľký hárok papiera a sadu farbičiek. 
•	 Povedzte deťom, že si vytvoria vlastnú webovú stránku 

o svojom obľúbenom mieste na škole. Pomôžte im 
s výberom miestnosti alebo miesta  (môže to byť aj 
miesto mimo budovy školy, napríklad športoviská alebo 
iné školské budovy).

•	 Deti v skupinách pracujú na svojej webovej stránke a 
kreslia obrázky o mieste, ktoré si vybrali.

•	 Vyzvite jednotlivé skupiny, aby pred triedou prečítali text 
svojej webovej stránky. Môžete stránky vystaviť v triede. 

Kultúrna poznámka  
Počítače a vzdelávanie 
Väčšina škôl vo veľkej Británii dnes má samostatnú 
miestnosť na vyučovanie IT (Informačná technológia). 
Navyše v niektorých školách žiaci môžu počítače aktívne 
využívať aj na iných predmetoch alebo aj na prípravu 
domácej úlohy. 

Vládny program má za cieľ okrem iného poskytnúť 
počítače stredoškolským študentom, ktorí doma nemajú 
možnosť prístupu na internet. Tým, že majú šancu rozvinúť 
si základné zručnosti v používaní technológie a mať k nim 
aj prístup, sa im dostáva šanca rovnaká, akú majú ostatné 
deti v ich veku. Očakáva sa, že tento program prispeje k 
zlepšeniu ich života a výrazne ovplyvní ich budúcnosť.    

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 38



  Unit 5 55

Hodina 6  Učebnica strana  39 

 Digitálna trieda  • Lekcia 5 • Písanie 

zručnosti 

Rozvoj zručností 
Počúvanie: určovať školské priestory na základe ich opisu 
Hovorenie: klásť otázky a odpovedať na otázky o 
školských priestoroch 
Písanie: určovať a písať veľké písmená v názvoch dní v týždni, 
písať o svojich vyučovacích  predmetoch (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe slovíčka a gramatika
Ďalšie: break time, learn

Zoznam pomôcok 
CD $ 55

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Bingo (viď strana 21) a zopakujte si slová, ktoré 

sa deti naučili v tejto lekcii. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z webovej stránky z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa What’s the room in 
the picture? How many computers are in the room? What 
subjects do children study in the room? 

•	 Deti si overia odpovede podľa s. 38. 
•	 Deti pomenujú miestnosti na obrázku v cvičení 1  

a predpovedajú, o čom bude text.  

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 55
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú dievča, ktoré opisuje 

miestnosti vo svojej škole. Povedzte im tiež, že budú počúvať 
a písať čísla v poradí, v akom opisy miestností budú počuť.  

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na 
miestnosti súčasne ako sa o nich hovorí.  

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a zastavte po prvom opise, 
aby deti určili správny obrázok. Upozornite ich na príklad a 
odpoveď v rámčeku.  

•	 Prehrajte celú  nahrávku, zastavte po každej položke, aby 
deti mohli číslami označiť miestnosti.  

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti dokončili a 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky 
Hi. My name’s Emily. This is my school.
1  This is our room. We come here every day. We’ve got a board 

and twenty tables and chairs. 
2  We come here at breaktime. We can play here and talk to our 

friends. 
3  We do PE here. We can play football and we can run here. 
4  Look at this room. We’ve got paint and paper here and we can 

do art.
5  There are lots of computers here. We can learn with the 

computers. It’s fun. 

ODPOVEDE
(top row) 2, 3 
(bottom row) 1, 4, 5

2  Point, ask and answer about your school. /   
 Ukazujte, pýtajte sa a odpovedajte o svojej škole.
•	 Deti nahlas prečítajú slová v rámčeku. 
•	 Soločne s jedným žiakom predveďte otázky a odpovede.
•	 Deti pracujú vo dvojiciach a striedavo sa pýtajú  

a odpovedajú na otázky o miestnostiach v škole. 
•	 Dvojice žiakov sa striedavo pýtajú a odpovedajú 

používajúc slová z rámčeka. 
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte im, 

ak je to potrebné. 
•	 Niektoré dvojice predvedú dialógy.

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si zavreli učebnice. Názvy rôznych 

priestorov školy napíšte na tabuľu. Vyberie si žiaka  
a položí otázku o miestnostiach, napríklad What have we 
got in the art room?

•	 Zopakujte niekoľkokrát aj s ďalšími žiakmi. 

3  Circle the capital letters at the start of the days of  
 the week. / Zakrúžkujte veľké písmená na  
 začiatku dní v týždni.
•	 Deti vyzvite, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

napíšte na tabuľu. 
•	 Vyzvite deti, aby určili dni v týždni. Jedného žiaka vyzvite, 

aby zakrúžkoval veľké písmeno na začiatku slova Tuesday.
•	 Niektoré svoje vety napíšte na tabuľu, napríklad: Today is 

Monday. Have you got science on Thursday? I’ve got music on 
Friday. Jednotlivcov volajte k tabuli, aby zakrúžkovali veľké 
písmená na začiatku názvov dní v týždni. 

•	 Žiaci dokončia cvičenie.
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 

je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 What have we got on W ednesday?
2 We go to the computer room on T hursday.
3 We’ve got art on M onday.
4 Have we got PE on T uesday?

Rozšírenie 
•	 Na tabuľu napíšte vety, v ktorých deti doplnia chýbajúce 

dni v týždni. Napíšu ich veľkými písmenami, napríklad: 
We’ve got art on ______. We go to the computer room on 
_______. We’ve got English on ______.

 Poznámka:  Teraz deti vypracujú cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 39 a napíšu o vyučovacích predmetoch. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  39
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana  11
Lekcia  5 test, Testovacia kniha strana 15
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 5 • Počúvaj doma•
 • Stopa 16 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa  17 (Pieseň), 
 Stopa 18 (Fonetika)



 56 Unit 6

Hodina 1  Učebnica strana 40 

 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Nová slovná zásoba/ 
 Príbeh 

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať popoludňajšie aktivity
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: help my mum, do my homework, visit my 
grandma, go swimming, have a music lesson, watch TV
Ďalšie: how about, well

Zoznam pomôcok 
CD $ 50, 56–58; Plagát k príbehu 5 a 6; Obrázkové 
kartičky popoludňajších aktivít 57–62

Aktivity na rozcvičenie  $ 50
•	 Zaspievajte si At our school zo strany 36 a nalaďte triedu.
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 5 a zopakujte si príbeh. 

Opýtajte sa What have Tim and Rosy got on Thursday? 
Which bag of clothes does Tim have? What does he wear for 
his PE lesson?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 57–62 . 

Po jednej ich zdvíhajte a deti vymenúvajú jednotlivé 
popoludňajšie aktivity. Názorne povedzte každé slovo, 
ktoré deti nepoznajú.

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazuje  
 a opakujte. $ 56
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

popoludňajšie aktivity.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každej fráze a 

deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

vyslovili slovné spojenia.  

Prepis nahrávky
Listen and point.
help my mum, do my homework, visit my grandma, go swimming, 
have a music lesson, watch TV
have a music lesson, do my homework, watch TV, go swimming, 
visit my grandma, watch TV
Listen and repeat.
help my mum, do my homework, visit my grandma, go swimming, 
have a music lesson, watch TV

Rozšírenie
•	 Povzbuďte deti k predstavivosti, aby vymysleli činnosti 

pre popoludňajšie aktivity. 
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20) a precvičte si 

novú slovnú zásobu. Deti napodobňujú aktivity súčasne, 
ako ich hovoríte. (Budete musieť zmeniť slovo my na 
your vo frázach, ktoré obsahujú privlastňovacie zámená)

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku. $ 57
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (môžete aj viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku, bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
help my mum, help my mum, help my mum
do my homework, do my homework, do my homework 
visit my grandma, visit my grandma, visit my grandma 
go swimming, go swimming, go swimming
have a music lesson, have a music lesson, have a music lesson
watch TV, watch TV, watch TV

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 58
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 6. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o ňom s 
deťmi. Povzbuďte deti k odhadom obsahu príbehu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Do Rosy and Alice want to play after school? Can they find a 
day when they can play? What is Mum’s idea? 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie 
•	 Povedzte deťom, že sa zahráte pamäťovú hru.  Vyzvite 

ich, aby si zatvorili učebnice.  
•	 Pred tabuľu zavolajte žiaka. Vyzvite ho, aby vybral 

z kartičiek 57 - 62 aktivitu, ktorá sa prvá spomína v 
príbehu a umiestni kartičku na tabuľu. 

•	 Zopakujte s ďalšími tromi žiakmi. Žiaci môžu opravovať 
chyby, ktoré si myslia, že žiaci urobili. 

•	 Ďalšieho žiaka zavolajte, aby odstránil kartičky, ktoré 
nepatria do príbehu. 

•	 Prehrajte nahrávku, aby si deti skontrolovali svoje odpovede. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  40

 6 Let’s play after school!



  Unit 6 57

Hodina 2  Učebnica strana 41 

 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Tvoriť kladné a záporné vety o popoludňajších aktivitách
Vybrať slovesá pre popoludňajšie aktivity
Povedať, čo robíme počas dní v týždni 
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky
Základné: I visit my grandma every Tuesday. I go swimming 
every Thursday. I don’t have a music lesson.

Zoznam pomôcok   
CD $ 58; Plagát k príbehu  6; Obrázkové kartičky 
popoludňajších  aktivít 57–62

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Freeze (viď strana 20) a zopakujte si slovnú 

zásobu z predchádzajúcej hodiny. Deti napodobňujú 
popoludňajšie aktivity, ktoré sa už naučili. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu 6.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré popoludňajšie aktivity 

sa spomínali v príbehu.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /      
    Počúvajte príbeh ešte raz a opakujte. Hrajte. $ 58
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 40, kde 

je príbeh. Skontrolujú si, koľko popoludňajších aktivít a 
činností si zapamätali z úvodného cvičenia.  

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 
deti zopakujú. 

•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré postavy 
robia v príbehu. Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti si 
vyberiete pre scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do trojčlenných skupín, aby si zahrali 
postavy Rosy, Alice a matky. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Deti si môžu precvičiť scénky v skupinách. Pohybujte sa 
medzi deťmi a pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy a Alice si sadajú v autobuse a pripútajú sa 
bezpečnostným pásom.       

Obrázok 2: Alice pokrúti hlavou a napodobňuje hranie na klavír.      

Obrázok 3: Rose pokrúti hlavou a napodobňuje vítanie starej 
mamy.      

Obrázok 4: Alice pokrúti hlavou a napodobňuje prestieranie 
stola.    

Obrázok 5: Rosy a Alice vystupujú z autobusu. Mama im máva.     

Obrázok 6: Rosy a Alice idú k mame, usmievajú sa  a 
napodobňujú plávanie.     

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? Deti 
určujú jednotlivé popoludňajšie aktivity.  

•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 
ukázali na obrázok a opakovali po vás. 

•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 
mimikou priblížte význam slov. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte posledné slovo v každej vete. Vyzvite deti, aby 
navrhli iné slová, ktoré sa do nich dajú doplniť, napríklad: 
I help my mum every Tuesday. I don’t go swimming. I do my 
homework every Thursday. I don’t visit my grandma. Deti 
nové vety zopakujú. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zmenili aktivity a vytvorili nové 
vety alebo otázky. 

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili názvy 

popoludňajších aktivít.    
•	 Jeden žiak prečíta slová v rámčeku. Vysvetlite deťom, že 

budú vyberať sloveso a doplnia ho do viet.  
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na prvý obrázok. Upozornite, že 

chýbajúce sloveso je have.
•	 Poskytnite deťom čas, aby sa pozreli na ostatné obrázky a 

dopísali chýbajúce slovesá. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti zborovo prečítajú 

celé vety. 

ODPOVEDE
1 I have a music lesson. 4 I watch TV.
2 I do my homework. 5 I help my dad.
3 I go swimming. 6 I visit my grandma.

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na vety v cvičení 2.  Prvú vetu 

napíšte na tabuľu. Zmažte sloveso a vedľa napíšte krížik.  
•	 Pred tabuľu zavolajte žiaka, aby dal vety do záporu.  

(I don’t visit my grandma).
•	 Zopakujte aj s ostatnými vetami. 

4  Point and say. / Ukazujte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v knihe a 

pomenovali popoludňajšie aktivity. 
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Spoločne 

s jedným žiakom prečítajte dialóg. Ostatní počúvajú a 
opakujú. 

•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Deti hovoria 
názvy dní v týždni a povedia spolužiakovi, čo majú a 
čo nemajú v ten deň popoludní. Pri aktivite používajú 
obrázky a striedajú sa. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte 
s výslovnosťou, vyslovte slová alebo spojenia, ak je to 
potrebné.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  41
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 6 • Gramatika 



 58 Unit 6

Hodina 3  Učebnica strana 42 

 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Nová slovná zásoba / 
  Pieseň
Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie popoludňajšie aktivity
Používať pomenovania popoludňajších aktivít v kontexte 
pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: listen to music, play with friends, read a book, 
write an email
Ďalšie: after, a lot, on my own, cook (v)
Opakovanie: pomenovania popoludňajších aktivít

Zoznam pomôcok 
CD $ 59–60; Obrázkové kartičky popoludňajších aktivít 
63–66

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa variant hry A long sentence (viď strana 21) a 

zopakujte si popoludňajšie aktivity, ktoré sa deti v tejto 
lekcii doteraz naučili. 

•	 Vyberte jedného žiaka a povedzte Monday I visit my 
grandma. Žiak zopakuje vašu vetu a pridá svoju o utorku, 
napríklad: On Monday I visit my grandma and on Tuesday I 
go swimming.

•	 Pokračujte až do vyčerpania všetkých aktivít, alebo až kým 
niekto nepokazí reťazec. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 63–66. 

Po jednej kartičky zdvihnite a  hovorte spojenia 
popoludňajších aktivít. Deti opakujú po vás. 

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 59
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria spojenia.  

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 63–66 a vyzvite jednotlivcov, 

aby vyslovili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
listen to music, play with friends, read a book, write an email
read a book, listen to music, write an email, play with friends 
Listen and repeat.
listen to music, play with friends, read a book, write an email

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa Mime the word (viď strana 20). Zopakujte si 

frázy z Hodiny 1 a precvičte si novú slovnú zásobu z 
tejto hodiny. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 60
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé obrázky a vyzvite deti, aby vymenovali 
popoludňajšie aktivity. Opýtajte sa detí, či vedia 
predpovedať, o čom je pesnička (what children do after 
school).    

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú  
po vás. 

•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Song actions
Things on my own – ukážu na seba 

Things with you – ukážu na priateľa 

I do my homework – napodobňujú písanie 

I help my mum – napodobňujú zametanie 

I write an email – napodobňujú písanie na stroji 

I read a book – napodobňujú listovanie v knihe 

I listen to music – dotknú sa uší 

I help to cook – napodobnia miešanie varechou  

Rozšírenie 
•	 Porozprávajte sa o popoludňajších aktivitách.  Pýtajte sa 

jednotlivcov What do you do after school? Is it fun?

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 42
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 112
Špeciálny hárok na písanie, 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 
Vyslovovať hlásky kombinované z písmen fl, pl, a bl
Rozlišovať medzi hláskami /fl/, /pl/, a /bl/

Jazykové prostriedky
Základné: blanket, blue, flat, flower, plate, plum

Zoznam pomôcok
CD $ 52, 61–63; Fonetické kartičky 15–17 (flower, plum, 
blanket)

Aktivity na rozcvičenie $ 52
•	 Opýtajte sa detí, o ktorých hláskach ste sa učili na 

minulej hodine fonetiky (/dr/, /tr/, and /kr/). Prehrajte 
CD a povedzte si riekanku zo strany 37. Nalaďte triedu a 
zopakujte si hlásky z predchádzajúcej lekcie.

Úvod 
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky k tejto lekcii pomocou 

fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters f and l make the 

sound /fl/. Vyslovte hlásku niekoľkokrát a deti zopakujú. 
Postup zopakujte aj s ďalšími fonetickými kartičkami.  

•	 Zdvíhajte po sebe kartičky, hovorte slová a deti opakujú 
po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 61
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/fl/ flower /fl/ flat /pl/ plum /pl/ plate /bl/ blanket /bl/ blue
Listen and repeat.
/fl/ flower /fl/ flat /pl/ plum /pl/ plate /bl/ blanket /bl/ blue

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa Point to the correct card (viď strana  20). 
•	 Umiestnite tri fonetické kartičky na steny v triede. 

Prehrajte nahrávku ešte raz. Deti ukazujú na  príslušné 
kartičky hlások. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 62
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sledujú text v učebnici.   

3  Read the chant again. Circle the sounds fl, pl  
 and bl. / Vypočujte si znovu riekanku.   
 Zakrúžkujte hlásky fl, pl a bl.
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite deti, aby 

našli príklad na písmenká fl, pl, alebo bl. Zakrúžkujú pl v 
plums a plate.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si ju celú prečítali a označili 
ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Plums on a plate,
Plums on a plate.
Blue plums, black plums,
Plums on a plate.
A blanket on a bed,
A blanket on a bed.
There’s a pretty flower
On the blanket on the bed.

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová. $ 63
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že si vypočujú nahrávku, 
v ktorej budú počuť rôzne hlásky a slová z tejto hodiny. 
Deti doplnia do slov písmená, ktorými sa začínajú. 

•	 Upriamte pozornosť na príklad a prehrajte začiatok 
nahrávky. Upozornite, že chýbajúce slovo bolo doplnené 
chýbajúcimi písmenami pl.

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli doplniť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti skontrolovali svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky  
1 /pl/ plate  2 /bl/ blue  3 /fl/ flat  4 /fl/ flower   
5 /bl/ blanket  6 /pl/ plum 

ODPOVEDE
1 plate  2 blue  3 flat  4 flower  5 blanket  6 plum

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte nasledovné vety: 

Flowers in a flat. 
A blue and black blanket. 
Plums, please! Plums, please!

•	 Hovorte zborovo frázy po sebe a zakaždým  zrýchľujte 
tempo.

•	 Môžete na spojenia ukázať aj v inom poradí.  

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 43
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  6 • Fonetika  



 60 Unit 6

Hodina 5  Učebnica strana  44 

 Digitálna trieda  • Lekcia 6 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť plagátu; priraďovať deti k 
popoludňajším aktivitám

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: stories, CD, sport

Zoznam pomôcok 
CD $ 60, 64; čistý hárok papiera pre každého žiaka; sada 
farebných ceruziek pre šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 60
•	 Zaspievajte si After school zo strany 42 a nalaďte triedu. 

Úvod 
•	 Porozprávajte sa o mimoškolských aktivitách. Opýtajte sa  

What do you do after school on Monday / Tuesday / 
Wednesday? Do you listen to music / go swimming / help 
your mum?

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Povzbuďte ich, aby 
sa pokúsili povedať, o čom asi bude text. 

1  Look at the pictures. Say what the children do. / 
    Pozrite sa na obrázky. Povedzte, čo deti robia.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Opýtajte sa ich, 

ktoré popoludňajšie aktivity na nich vidia. 
•	 Môžete vyzvať deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo 

ukazujú na obrázky a pomenujú aktivity na obrázkoch. 

ODPOVEDE
play football, listen to music, draw, skate

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 64
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu.
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku po druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie, napríklad: Does Max go to the 

park? Does Julia play tennis? Does Luke listen to music?

3  Read again. Who does each activity? / Prečítajte  
  znovu. Kto vykonáva činnosť?
•	 Pozrite si príklad v knihe. Vyzvite deti, aby si znovu pozreli 

text a zistili, kam do parku sa chystá jedno z detí. Opýtajte 
sa Who is it? (Max). Ukážte deťom písmeno M a vysvetlite, 
že M zastupuje slovo Max. Upozornite deti na zoznam 
skratiek mien. 

•	 Opýtajte sa triedy Who paints pictures / sings songs / 
watches TV? Deti rýchlo prebehnú očami text, nájdu 
informáciu a zakričia odpoveď. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby si znovu prečítali text plagátu a napísali správne 
začiatočné písmeno v mene vedľa každej aktivity. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Hromadne skontrolujte odpovede. Deti ukážu na miesta  
v texte, kde našli odpovede. 

ODPOVEDE
1 M  2 J  3 S  4 J  5 L  6 L  7 M  8 S

Rozšírenie 
•	 Povedzte deťom, že sa zahráte pamäťovú hru. Deti si 

zatvoria knihy. 
•	 Opýtajte sa detí, aké hry hrávajú, napríklad: Who plays 

football / plays tennis / does his homework after school? 
Robte si záznam o vetách, ktoré sa pýtate a odpovede 
detí si zapisujte na tabuľu. 

•	 Nakoniec si všetky odpovede spoločne prečítajte a 
pozrite sa, koľko odpovedí je správnych.

Rozšírenie
•	 Rozdeľte triedu do šesťčlenných skupín. Každému 

žiakovi dajte hárok čistého papiera a každej skupine 
sadu farbičiek. 

•	 Deti nakreslia obrázok o svojej obľúbenej popoludňajšej 
aktivite. Počas kreslenia sa deti delia o farbičky. 

•	 Deti si postupne navzájom porozprávajú o svojej 
aktivite,napríklad: On Tuesday I go swimming after school. 
My friend Alexandra comes too.

Kultúrna poznámka 
Popoludňajšie aktivity
Vyučovanie na základnej škole vo Veľkej Británii zvyčajne 
končí okolo tretej hodiny a veľa detí potom ešte 
navštevuje krúžky a iné popoludňajšie aktivity. Niektoré 
školy poskytujú deťom možnosti ako napríklad zahrať 
si futbal, alebo navštevovať hudobnú alebo chodiť do 
hudobného klubu. Veľa detí navštevuje športové strediská 
aspoň raz do týždňa. Majú možnosť zaplávať si, cvičiť 
karate, džudo, korčuľovať sa, trénovať gymnastiku alebo sa 
venovať tanečným hodinám. Zvoliť si môžu aj tenis alebo 
niektorú z loptových hier. 

Niektoré deti rady po vyučovaní navštevujú svojich starých 
rodičov, ak bývajú nablízku (obzvlášť, ak obidvaja rodičia 
pracujú) alebo sa idú hrať domov k priateľovi. Veľmi sú 
obľúbené počítače a deti sa rady hrajú počítačové hry, 
píšu emailové správy, alebo komunikujú s priateľmi. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 44
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Hodina 6  Učebnica strana 45 

 Digitálna trieda  • Lekcia 6 •Písanie 

zručnosti 

Rozvoj zručností
Počúvanie: určiť, ktoré aktivity deti navštevujú 
Hovorenie: rozprávať o aktivitách, ktoré žiaci navštevujú
Písanie: určovať slovesá; písať o svojich popoludňajších 
aktivitách (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 

Zoznam pomôcok
CD $ 65; Obrázkové kartičky popoludňajších aktivít  57–66

Aktivity na rozcvičenie
•	 Rozdajte desiatim deťom kartičky  57–66. 
•	 Ďalších detí sa opýtajte What do you do after school?
•	 Deti, ktoré majú kartičky, pozorne počúvajú. Ak sa niekto 

zmieni o ich aktivite, zdvihnú svoju kartičku. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z plagátu z predchádzajúcej 

hodiny. Opýtajte sa Which activities did the children do after 
school? 

•	 Umožnite deťom, aby sa  pozreli do učebnice na stranu 45 
a skontrolovali si, koľko si z plagátu zapamätali.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
povedali vám, ktoré aktivity na nich sú.   

1  Listen and tick (✓) or cross (✗). / Počúvajte  
 a označte (✓) alebo (✗). $ 65
•	 Povedzte žiakom, že si vypočujú deti, ktoré budú hovoriť, 

ktoré popoludňajšie aktivity robia.  
•	 Prehrajte celú nahrávku. deti počúvajú a ukazujú na 

aktivity v poradí, v akom sa v nahrávke spomínajú. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, urobte pauzu po prvej časti. 

Vyzvite deti, aby sa pozreli na prvé dva obrázky a určili, 
ktorý obrázok je správny (the book).

•	 Pokračujte v prehrávaní nahrávky riadok po riadku a deti 
označia ✓popoludňajšie aktivity, ktoré deti robia. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky   
Tell me what you do after school.
1  I like books. After school, I read. I don’t ride a bike. I can’t ride a bike! 
2  After school, I don’t play football. I don’t like football. I go 

swimming. I can swim well. 
3  After school, I don’t have a music lesson. I always do my 

homework. I’ve got English homework today. 
4  I don’t write emails. I haven’t got a computer. I listen to music.  

I love music. 

ODPOVEDE
1 story book  2 swimming pool  3 school books   
4 CD player

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na frázy v rámčeku a každú si 

prečítali. 
•	 Jeden žiak sa postaví. Spolu s ním prečítajte text v textových 

bublinách a ostatní žiaci zborovo opakujú a určujú obrázok 
z cvičenia 1, ktorého opis práve počujú. Povzbuďte ich k 
plynulému prejavu bez zbytočných prestávok. 

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Vysvetlite im, že 
sa majú rozprávať, ako tie deti z nahrávky. Deti sa striedajú 
a nahlas hovoria čísla súčasne ako pomenujú aktivitu, 
ktorú robia alebo nerobia po vyučovaní. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a predveďte 
názorne slová, ak je to potrebné. 

•	 Vyzvite niektoré deti, aby porozprávali, čo deti na 
obrázkoch po vyučovaní robia alebo nerobia. 

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby opäť rozprávali o obrázkoch, ale 

tentokrát budú hovoriť to, čo je pravda o nich samotných. 

3  Circle the verbs. / Zakrúžkujte slovesá.
•	 Deti vyzvite, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

napíšte na tabuľu. 
•	 Jedného žiaka zavolajte, aby zakrúžkoval sloveso v prvej 

vete. Druhého žiaka zavolajte, aby zakrúžkoval sloveso v 
druhej vete. 

•	 Niektoré svoje vety napíšte na tabuľu, napríklad: I write 
an email. I help my dad. Jednotlivcov vyvolajte, aby 
zakrúžkovali slovesá.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby zakrúžkovali sloveso v každej vete. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 I play  tennis. 4 I visit  my cousin.
2 I skate  in the park. 5 I listen  to music.
3 I ride  a horse. 6 I do  my homework.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby si do zošita prepísali dve alebo tri vety  

z učebnice na strane 44. V každej zakrúžkujú sloveso. 
•	 Vyzvite niektoré deti, aby svoje vety prečítali ostatným  

v triede. Povedia, ktoré slová sú slovesá. 

 Poznámka:  Vypracujte cvičenia v pracovnom zošite na 
strane 45 a precvičte si písanie o popoludňajších aktivitách. 

Opakovanie 2  Učebnica stranY  46–47 

 OPaKOVa nie  KĽÚč sPrÝVnYcH 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 • Lekcia  6 • Počúvaj doma•
 • Stopa 19 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 20 (Pieseň), 
 Stopa 21 (Fonetika )
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Hodina 1  Učebnica strana  48 

 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh 

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať rôzne predmety na večierok
Porozumieť príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: chocolate, sweets, balloon, present, cake, card
Ďalšie: birthday, tomorrow, scared of, asleep, someone

Zoznam pomôcok 
CD $ 40, 66–68; Plagát k príbehu zo štartovacej lekcie 
a z lekcie 7; Obrázkové kartičky významných dní 67–72; 
skutočné predmety k slovnej zásobe (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 40
•	 Zaspievajte si What’s in the classroom zo strany 30 a 

nalaďte triedu. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 6 a zopakujte si ho. Opýtajte 

sa What does Rosy / Alice do after school? Can Rosy play with 
Alice after school today?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 67–72 (alebo 

použite skutočné predmety). Po jednej ich zdvíhajte 
a deti vyslovujú slová. Vyslovte každé slovo, ktoré deti 
nepoznajú. 

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 66
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

predmety na večierok.   
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti slová opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
chocolate, sweets, balloon, present, cake, card
balloon, chocolate, card, sweets, present, cake
Listen and repeat.
chocolate, sweets, balloon, present, cake, card

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Word chain (viď strana 19) a precvičte si 

novú slovnú zásobu.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
 riekanku. $ 67
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky 
chocolate, chocolate, chocolate
sweets, sweets, sweets
balloon, balloon, balloon
present, present, present
cake, cake, cake
card, card, card

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 68
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 7. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o ňom s 
deťmi. Povzbuďte deti k odhadom obsahu príbehu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Whose birthday is it? What does Billy like? Who is in the living 
room?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie 
•	 V chronologickom poradí umiestnite na tabuľu všetky 

plagáty k príbehom, s ktorými sa deti doteraz stretli. 
Porozprávajte sa s deťmi o príbehoch. Ukazujte v poradí 
na plagáty a deti hovoria, čo sa dialo. 

•	 Urobte si malé hlasovanie v triede a zistite, ktorý príbeh 
sa im najviac páčil. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  48

 7 Let’s buy presents!
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Hodina 2  Učebnica strana 49 

 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyjadriť, čo máme a nemáme radi 
Pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo ľudia majú radi 
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky
Základné: What do you like? I like / don’t like balloons. What 
does he like? He likes / doesn’t like chocolate.

Zoznam pomôcok   
CD $ 68; Plagát k príbehu 7; Obrázkové kartičky 
významných dní 67–72

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What’s missing? (viď strana 20) a vezmite si 

kartičky 67–72. Zopakujte si slová z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu  7. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, o ktorých predmetoch z 

večierku sa v príbehu hovorilo.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
  Počúvajte príbeh znovu a opakujte. $ 68
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 48, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, ako si zapamätali príbeh.  
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 

deti text zopakujú. 
•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré postavy 

vykonávajú v príbehu. Spoločne sa rozhodnite, ktoré činnosti 
si vyberiete pre scénky z príbehu (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do päťčlenných skupín, aby zahrali postavy 
Rosy, Tima, Billyho, mamy a otca.   

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Deti si precvičia scénky v skupine. Pohybujte sa medzi 
deťmi a pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali vpredu pred 
celou triedou.  

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Mama a Tim sa obzerajú okolo obchodu s 
hračkami. Rosy ukazuje na hračky na poličke. 

Obrázok 2: Tim zdvihne tašku s balónmi. Mama mu ukazuje, 
že to nemá robiť. (Billy sa rozplače, keď balón praskne).     

Obrázok 3: Tim ukazuje na čokoládu. Mama a Rosy  sa 
usmievajú a prikyvujú.      

Obrázok 4: Rosy a mama položia darčeky na stôl.    

Obrázok 5: Rosy zatrasie mamou a otcom, aby ich zobudila.    

Obrázok 6: Billy otvára svoje darčeky. Ostatní sú veľmi 
prekvapení.      

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see?  
•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 

ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 

mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich význam. Deti 
opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte posledné slovo v každej vete. Vyzvite deti, aby 
navrhli iné slová, ktoré sa do nich dajú doplniť, napríklad: 
I like chocolate. I don’t like balloons. He likes cards. He doesn’t 
like cakes. Deti opakujú nové vety. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zmenili aktivity a vytvorili nové 
vety alebo otázky. 

Rozšírenie 
•	 Vyzvite jedného žiaka, aby sa postavil. Zdvihnite kartičku 

a opýtajte sa Do you like balloons? a získajte Yes, I like 
balloons alebo No, I don’t like balloons.

•	 Opýtajte sa triedy Does he / she like balloons? Zborovo 
odpovedajú Yes, he / she likes balloons alebo No, he / she 
doesn’t like balloons. Zopakujte s ďalšími kartičkami.

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby prečítali slová v rámčeku.     
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na prvý obrázok. Opýtajte sa 

Does he like sweets? Odpoveď: Yes, he does. Ujasnite si, že 
chýbajúce slovo vo vete je likes.

•	 Poskytnite deťom čas, aby sa pozreli na ostatné obrázky a 
dokončili ďalšie vety.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti zborovo prečítajú 
celé vety. 

ODPOVEDE
1 He likes sweets.
2 He doesn’t like balloons.
3 I like presents. She likes presents.
4 I don’t like cake. She doesn’t like cake.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Jednému žiakovi položte otázku z textových bublín. Trieda 

počúva odpoveď.
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na obrázky, 

pýtajú sa otázky a odpovedajú, čo deti majú a nemajú rady. 
•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte s 

výslovnosťou a názorne predveďte slová aj spojenia. 
•	 Niektoré dvojice predvedú dialógy.

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo si 

kladú a odpovedajú na otázku What do / don’t you like? 
Snažia sa zapamätať si, čo sa dozvedeli od spolužiaka. 

•	 Vyzvite niektoré deti, aby pred triedou porozprávali, čo 
spolužiak má a nemá rád.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 49
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 7 • Gramatika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať ďalšie darčekové predmety
Používať tieto slová v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky 
Základné: neighbour, pastries, nuts, tie
Ďalšie: or
Opakovanie: slovné pomenovania významných dní

Zoznam pomôcok 
CD $ 69–70; Obrázkové kartičky významných dní 67–76

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa hru Quick flash a vezmite si kartičky 67–72. 

Veľmi rýchlo ukážte každú kartu a potom ju rýchlo 
schovajte. Deti zvolajú slovo nahlas. 

•	 Vezmite si kartičky 73 a uveďte slovo neighbour. Povedzte 
slovo nahlas a deti opakujú. Ujasnite si, že sused je niekto, 
kto býva neďaleko vás, nielen bezprostredne vedľa vás. 

•	 Opýtajte sa Who are your neighbours? Do your neighbours 
ever come to your house? Do you buy presents for your 
neighbours?

Úvod
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 74–76.  

Po jednej kartičky zdvihnite a  hovorte spojenia 
popoludňajších aktivít. Deti opakujú po vás. 

•	 Zdvihnite kartičky 73–76 v inom poradí a deti opäť 
opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 69
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria slová.   

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 73–76 a vyzvite jednotlivcov, 

aby hovorili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
neighbour, pastries, nuts, tie 
nuts, neighbour, tie, pastries
Listen and repeat.
neighbour, pastries, nuts, tie

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa What’s the picture? (viď strana 21) s 

kartičkami 67–76 a zopakujte si slovnú zásobu z hodiny 
1 a precvičte si slovnú zásobu z tejto hodiny. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 70
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok. Opýtajte sa detí 

What can you see? Vyzvite ich, aby sa pokúsili predpovedať, 
o čom je pesnička (a family visiting their neighbours).     

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. Prečítajte 
nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 

•	 Prehrajte pesničku ešte raz a deti súčasne spievajú. 
•	 Zopakujte (aj viackrát, podľa potreby).

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Our neighbours are very kind – rozpažia ruky, aby naznačili 
“susedov” na oboch stranách 

Come and have lunch with us – rukou naznačia, že niekoho 
privolávajú 

He / She likes pastries / nuts / chocolate / fruit / cake –
napodobnia  jedenie 

Or let’s buy a tie – napodobnia uväzovanie kravaty 

Rozšírenie 
•	 Povedzte deťom, že si vytvoria vlastnú verziu pesničky – 

a že bude o ich učiteľoch. 
•	 Deti nahradia slovo neighbours za slovo teachers v prvej 

slohe a spoločne sa dohodnite na dvoch učiteľoch. Deti 
vyberú pre 2.a 3. slohu tri veci, ktoré ich učitelia majú radi. 

•	 Zaspievajte si spolu novú pesničku. 

Kultúrna poznámka  
Sviatky v Británii 
V Británii je deň narodenín dňom veľkých osláv. Deti 
často usporadúvajú domáce večierky, pozývajú si svojich 
spolužiakov. Počas večierku sa hrajú a počúvajú hudbu, 
potom nasleduje narodeninový čaj  (občerstvenie 
so sendvičom, lupienkami a inými chuťovkami). 
Oslava pokračuje ceremoniálom sfúknutia sviečky na 
narodeninovej torte a narodeninovým želaním. Každý na 
večierku dostane kúsok torty, ktorý si vezme domov. 

Ďalšie slávnostné príležitosti v Británii sa viažu s Vianocami, 
Veľkou nocou, Dňom matiek, Dňom otcov ale aj s 
Halloweenom. V Británii sa len veľmi zriedka oslavujú 
meniny. Škótsko, Wales a Írsko majú významné dni osláv, 
a to v mestách a aj na dedine. Konajú sa v nich miestne 
oslavy, na ktorých si ľudia pripomínajú niektoré významné 
udalosti, ktoré sa viažu k histórií. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 50
Obrázkový slovník , Pracovný zošit strana  112
Špeciálny hárok na písanie , KM strana  14
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia 7 • Nová slovná zásoba , Pieseň
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 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásky kombinované písmenami cl, gl, sl
Rozlišovať medzi hláskami /kl/, /gl/, a /sl/

Jazykové prostriedky 
Základné: cloud, clock, gloves, glue, slide, slippers
Ďalšie: take off, outside, sky

Zoznam pomôcok 
CD $ 62, 71–73; Fonetické kartičky 18–20 (cloud, gloves, 
slide); Fonetické kartičky  9–17 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 62
•	 Opýtajte sa detí, o ktorých hláskach hovorili na minulej 

hodine fonetiky (/fl/, /pl/, and /bl/). Prehrajte CD a 
povedzte si riekanku zo strany 43 a nalaďte triedu a 
zopakujte si hlásky z poslednej hodiny fonetiky.

Úvod 
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky k tejto lekcii pomocou 

fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters c and l make the 

sound /kl/. Vyslovte hlásku niekoľkokrát a deti zopakujú. 
Postup zopakujte aj s ďalšími fonetickými kartičkami.   

•	 Opäť zdvíhajte po sebe kartičky, hovorte slová a deti 
opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 71
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku  s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
/kl/ cloud /kl/ clock /gl/ gloves /gl/ glue /sl/ slide  
/sl/ slippers
Listen and repeat.
/kl/ cloud  /kl/ clock /gl/ gloves /gl/ glue /sl/ slide  
/sl/ slippers

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa Find your partner (viď strana 20) a zoberte si 

fonetické kartičky 18–20.

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 72
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sledujú a hovoria text v učebnici.   

3  Read the chant again. Circle the sounds cl, gl  
 and sl. / Čítajte a znovu hovorte riekanku.   
 Zakrúžkujte hlásky cl, gl a sl
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite deti, 

aby našli príklad na písmenká cl, gl, alebo sl. Jeden žiak 
zakrúžkuje sl v slove slippers.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si celú riekanku prečítali a 
označili ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
I take off my slippers,
I go outside.
I put on my gloves,
And I play on the slide.
I look at the clock,
I see clouds in the sky.
Time to take off my gloves,
Time to say, ‘Goodbye’.

Rozšírenie 
•	 Každému žiakovi určte jednu z týchto hlások /kl/, /gl/,  

a /sl/ tak, aby ste mali pre každú niekoľko žiakov. 
•	 Prehrajte znovu nahrávku. Deti hovoria riekanku. Keď 

zaznie ich hláska, tlesknú nad hlavou rukami. 

4  Listen to the sounds and join the letters. /  
 Počúvajte hlásky a spojte písmená. $ 73
•	 Získajte od detí štyri slová, na označenie obrázkov (girl, 

gloves, slippers, clock). Povedzte deťom, že budú počuť 
nahrávku s hláskami a slovami z tejto hodiny. Deti 
postupujú podľa hlások a slov v bludisku a zistia, čo dievča 
má:  rukavice, papučky alebo hodiny. 

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a názorne ukážte deťom, ako 
sledujete modrú čiaru, ktorá spája dievča s písmenami gl. 

•	 Prehrajte ostatnú časť nahrávky a deti spoja zostávajúce 
písmená.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby sa 
pozreli na svoje bludiská a aby postupne hovorili písmená, 
ktoré počuli a učiteľ ich súčasne píše na tabuľu. Opýtajte 
sa What has the girl got?

Prepis nahrávky
/sl/ slippers /gl/ gloves /kl/ clock /gl/ gloves /sl/ slippers  
/kl/ clock /sl/ slippers 

ODPOVEDE
The girl has got slippers.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 51
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia 7 • Fonetika  



 66 Unit 7

Hodina 5  Učebnica strana 52 

 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností  
Čítanie: čítať a postupovať podľa inštrukcií na vytvorenie 
pohľadnice; nájsť v texte špecifické informácie 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: in half, think about, front, smile (n), everything, give

Zoznam pomôcok 
CD $ 70, 74; obdĺžnikový výkres pre učiteľa (možnosť); 
obdĺžnikový výkres pre každého žiaka; sada farbičiek pre 
každú šesťčlennú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 70
•	 Zaspievajte si Our neighbours zo strany 50. Nalaďte triedu a 

uveďte tému darčekov.  

Úvod
•	 Porozprávajte sa s deťmi o pohľadniciach. Opýtajte sa Who 

do you send cards to? When do you send cards? Do you make 
cards or do you buy them? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. What is the boy 
making? Ukazujte na jednotlivé obrázky a deti hovoria, čo 
chlapec robí, napríklad: He folds the card. He draws a picture.   

1  Look at the pictures. Who is the card for? /   
  Pozerajte na obrázky. Kto je na pohľadnici?
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázky. Opýtajte sa 

Who is the card for? (the boy’s mum).

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 74
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu. Budú 

počuť pokyny, ako urobiť pohľadnicu.
•	 Prehrajte nahrávku, aby si ju deti potichu vypočuli a 

sledovali text v knihe.  
•	 Prehrajte nahrávku druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: What does 

the boy draw in the card? What does he write? Does his mum 
like the card?

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si zahráte pamäťovú hru.  Deti 

vyzvite, aby si zatvorili knihy.
•	 Zdvihnite svoju štvorcovú kartu a opýtajte sa What 

do I do first? Vyberte jedného žiaka, aby povedal prvú 
inštrukciu (fold the card). Názorne predveďte - zohnite/
preložte kartu. 

•	 Pokračujte ďalej rovnako a názorne demonštrujte všetky 
inštrukcie, ako sú zadávané.

3  Read again. Circle the correct word. /  
  Čítajte znovu. Zakrúžkujte správne slovo
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

odpíšte na tabuľu. 
•	 Jedného žiaka vyzvite, aby nahlas vetu prečítal. Opýtajte 

sa Which word is correct? K tabuli zavolajte žiaka, aby 
zakrúžkoval správnu možnosť (card). 

•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety, podobné vzorovej 
vete a deti vyzvite, aby vybrali správne slová, napríklad: Cut 
a rectangle / circle of card. Draw and colour a picture / word. 
Write your name / age.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici a 
dokončili vety. Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali 
vety a zakrúžkovali správne slovo v každej vete.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti zborovo nahlas 
hovoria vety so správnymi slovami.   

ODPOVEDE
1 card  2 open  3 you  4 write  5 mum

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte do šesťčlenných skupín. Každému 

žiakovi dajte pravouhlú kartičku a každej skupine sadu 
farbičiek. 

•	 Deti vyzvite, aby vytvorili kartu pre svoju mamu (alebo 
pre niekoho blízkeho) a postupovali podľa inštrukcií v 
texte. 

•	 Deti tvoria svoje karty a delia sa spoločne o farbičky. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  52
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 Digitálna trieda  • Lekcia 7 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Počúvanie: priraďovať deti k darčekom, ktoré by chceli 
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo 
máme a nemáme radi
Písanie: písať plné a stiahnuté tvary; písať o darčeku pre 
svoju mamu (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 

Zoznam pomôcok 
CD $ 75; Obrázkové kartičky významných dní 67–76

Aktivity na rozcvičenie
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky 67–76.  Povedzte deťom, že 

budúci týždeň majú narodeniny/meniny. Vyberú si darček, 
ktorý by najradšej dostali a napíšu si ho. 

•	 Deti vyzvite, aby sa postavili. Vyberte pre ne darček z 
tabule. Povedzte Your present from me is a tie. Ak sa darček, 
ktorý ste im vybrali, sa zhoduje s tým, ktorý si želali, 
označte ho na tabuli ✓. 

•	 Aktivitu zopakujte s deťmi tak, že budú vyberať darček pre 
svojho priateľa. Na konci aktivity spočítajte ✓. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z textu z predchádzajúcej 

hodiny. Opýtajte sa What does the boy make? How does he 
make it? 

•	 Dovoľte deťom, aby sa pozreli na webovú stránku na 
strane 52 a overili si, koľko si zapamätali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
pomenovali predmety. Pokúste sa od detí získať niekoľko 
predpovedí o tom, čo budú počúvať.  

1  Listen and match. / Počúvajte a priraďujte. $ 75
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku o dievčati 

a chlapcovi, ktorí sa rozhodujú, čo podarujú svojim 
priateľom.  Deti pozorne počúvajú a priraďujú darčeky k 
jednotlivým osobám. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na 
darčeky súčasne, ako sa o nich hovorí. 

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, zastavte po prvej časti, aby 
deti mohli priradiť osobu (Harry) k jeho darčeku (the tennis 
racquet and ball). Upozornite na príklad. 

•	 Pokračujte v nahrávke, aby deti mohli dokončiť svoje 
odpovede. 

•	 Nahrávku opäť prehrajte, aby si deti dokončili a 
skontrolovali svoje odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky 
1  Let’s buy a present for Harry. What does he like? / He doesn’t like 

chocolate. He likes sport. He really likes tennis.
2  What about Anna? What does she like? Does she like yo-yos? / 

No, she doesn’t like yo-yos. She likes animals. 

3  Peter. What present can we buy for Peter? / Peter doesn’t like 
sport. He likes art.

4  What about Kim. What does she like? Does she like chocolate? / 
Yes, she does. She likes sweets and chocolate.

ODPOVEDE
1 b  2 c  3 a  4 d

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Deti si prečítajú slová v rámčeku. 
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Jeden žiak 

sa postaví a spoločne s vami predvedie názornú ukážku 
otázky a odpovede z cvičenia 1. Trieda zborovo opakuje.  

•	 Deti pracujú vo dvojiciach a striedavo sa pýtajú a 
odpovedajú na otázky o miestnostiach v škole. 

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa a 
ukazujú na deti na obrázkoch. Pýtajú sa a odpovedajú na 
otázky o tom, čo sa im páči a čo majú rady.   

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 
odpovede pred triedou. 

3  Look and write the long form. / Pozerajte  
 a napíšte plný tvar.
•	 Deti vyzvite, aby si zatvorili učebnice. Príklad napíšte na 

tabuľu. Pripomeňte deťom skratku n’t a a opýtajte sa, aká 
je to skratka (not).

•	 Na tabuľu odpíšte prvú vetu z učebnice. Opýtajte sa 
detí, ktoré slovo bolo skrátené (doesn’t). Zmažte doesn’t a 
jedného žiaka zavolajte k tabuli, aby do medzere napísal 
plný tvar (does not). 

•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety, napríklad: I don’t 
like milkshake. She doesn’t like computers. Vyvolávajte 
jednotlivcov k tabuli, aby nahradili stiahnuté tvary ich 
plnými tvarmi. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli v učebnici na cvičenie 1. 
Poskytnite im čas, aby do medzier vpísali plné tvary.   

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte, ak 
je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 He does not like sweets. 4 He does not like oranges.
2 She does not like balloons. 5 I do not like snakes.
3 I do not like bananas. 6 She does not like fish.

Rozšírenie 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach, striedajú sa pri kladení 

otázky Do you like... a snažia sa zistiť aspoň jednu vec, 
ktorú spolužiak nemá rád. 

•	 Deti potom napíšu vety o sebe a o spolužiakoch a 
použijú plné a stiahnuté tvary don’t a doesn’t.

 POZNáMKa:  Teraz môžete v pracovnom zošite na strane 53 
precvičovať s deťmi písanie o darčekoch pre mamu. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  53
Hárok rozvoja osobnosti , KM strana 15
Lekcia 7 test, Testovacie kniha strana 21
$ Žiacky  MultiROM • Lekcia  7 • Počúvaj doma•
 • Stopa 22 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 23 (Pieseň), 
 Stopa 24 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana 54 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať každodenné aktivity
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky 
Základné: get up, have breakfast, go to school, go home, 
have dinner, go to bed
Ďalšie: at night

Zoznam pomôcok 
CD $ 60, 76–78; Plagát k príbehu 7 a 8; Obrázkové 
kartičky každodenných aktivít  77–82

Aktivity na rozcvičenie $ 60
•	 Zaspievajte si After school zo strany 42 a nalaďte triedu.
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu z minulej hodiny.  
•	 K prerozprávaniu príbehu si vezmite plagát 7. Opýtajte sa 

Why are Mum, Rosy and Tim shopping? Where do Mum and 
Rosy put Billy’s present? What does Billy do?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 77–82.  Po 

jednej ich zdvíhajte a deti pomenujú každodenné aktivity.   
Názorne vyslovte každé slovo, ktoré deti nepoznajú. 

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat.  / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 76
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

každodenné aktivity.    
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku, 
keď znie jej pomenovanie.  

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom 
slovnom spojení a deti ich zopakujú. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 
opakujú spojenia.   

•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 
hovorili slovné spojenia.  

Prepis nahrávky
Listen and point.
get up, have breakfast, go to school, go home, have dinner, go to 
bed 
go to school, have dinner, get up, go home, go to bed, have 
breakfast
Listen and repeat.
get up, have breakfast, go to school, go home, have dinner, go to 
bed 

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Niekoľkým 

deťom rozdajte kartičky 77–82. Vyzvite ich, aby kartičky 
umiestnili na tabuľu v poradí, v akom sa bežne počas 
dňa dejú. 

•	 Keď sú kartičky na tabuli, ukážte na každú a trieda 
zborovo hovorí frázy. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
  riekanku. $ 77
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
get up, get up, get up
have breakfast, have breakfast, have breakfast
go to school, go to school, go to school
go home, go home, go home
have dinner, have dinner, have dinner
go to bed, go to bed, go to bed

Rozšírenie 
•	 Spoločne s celou triedou sa dohodnite na denných 

aktivitách. 
•	 Prehrajte nahrávku ešte raz a deti vykonávajú činnosti 

súčasne ako text hovoria. 

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 78
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 8. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o nich s 
deťmi. Povzbuďte žiakov, aby sa pokúsili predpovedať, o 
čom bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
What does Alice want to do? Who gets up / has dinner at 
seven o’clock? Can the girls listen to music?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  54
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 113

 8 What’s the time?
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Hodina 2  Učebnica strana 55 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Povedať, čo robia ľudia v určitý čas počas dňa 
Pýtať sa a odpovedať na otázku What’s the time?
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky 
Základné: What’s the time? It’s seven o’clock. He gets up at 
six o’clock.

Zoznam pomôcok  
CD $ 78; Plagát k príbehu  8; Obrázkové kartičky 
každodenných aktivít 77–82; hračkárske hodiny (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Jump s kartičkami 77–82 (viď strana 19) a 

zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu 8. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré každodenné aktivity sa 

spomínali v príbehu.   

1  Listen to the story again and repeat. Act. /    
     Počúvajte príbeh ešte raz a opakujte. Hrajte. $ 78
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 54, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko činností si zapamätali.   
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 

deti zopakujú. 
•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré 

postavy vykonávajú v príbehu. Spoločne sa rozhodnite, 
ktoré činnosti si vyberiete pre scénky z príbehu (viď 
možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do päťčlenných skupín a zahrajú postavy 
Rosy, Alice, otca, mamy a Billa (Billy sa iba objaví v pozadí).    

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Deti si precvičia scénky v skupine. Pohybujte sa medzi 
deťmi a pomáhajte so správnou výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou.  

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Alice ukazuje na CD prehrávač. Rosy nesúhlasne 
pokrúti hlavou.  

Obrázok 2: Rosy ukazuje smerom hore a naznačuje, že niekto 
spí.      

Obrázok 3: Rosy ukazuje na hodinky alebo nástenné hodiny.       

Obrázok 4: Otec zíva, naťahuje sa  a pretiera si oči.  

Obrázok 5: Alice ukazuje na CD prehrávač a Rosy pokrúti 
hlavou. Billy otvára ústa a mama ho kŕmi.      

Obrázok 6: Mama dáva Alice a Rosy slúchadlá na uši. Alice 
tancuje.       

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see?  
•	 Prečítajte vety, za každou vetou urobte pauzu, aby deti 

ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Napíšte na tabuľu prvú otázku a potom vety. Znovu vety 

prečítajte a mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich 
význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte posledné slovo vo vetách. Vyzvite deti, aby navrhli 
iné slová, ktoré sa do nich dajú doplniť, napríklad: He has 
breakfast at six o’clock. She has dinner at nine o’clock. He goes 
home at seven o’clock. Deti nové vety zopakujú. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zamenili slová (a časy, ak je to 
potrebné) a vytvorili nové vety.  

3  Write. Draw the time on the clocks. / Píšte.   
 Vyznačte čas na hodinách.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili jednotlivé 

činnosti. 
•	 Jeden žiak prečíta nahlas príklad. Ukážte deťom čas na 

hodinách vedľa obrázka. 
•	 Poskytnite deťom čas, aby sa pozreli na obrázky a 

dokončili vety. Na hodiny dokreslia čas. 

ODPOVEDE
1 He gets up at  

six o’clock. 

2 He has breakfast  
at seven o’clock. 

Rozšírenie 
•	 Vysvetlite deťom, že budú pomocou svojich rúk 

ukazovať čas.Vysvetlite, že jedna ruka bude smerovať 
hore nad ich hlavy, aby naznačila o’clock, kým druhá 
ukazuje na číslo.  

•	 Trieda zborovo číta vety z cvičenia 3 a rukami ukazujú čas.  

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na hodinky v texte. Jeden žiak 

sa postaví. Ukážte na prvé hodiny a opýtajte sa What’s the 
time? Odpoveď: It’s five o’clock. Trieda zborovo opakuje.  

•	 Na hračkárskych hodinách ukazujte iné časy (alebo 
nakreslite). Opýtajte sa What’s the time? Trieda odpovedá.  

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo sa pýtajú a 
odpovedajú na čas, ktorý je na hodinkách.  

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte s 
výslovnosťou a názorne vyslovte slová aj spojenia. 

Rozšírenie
•	 Jedného žiaka vyvolajte dopredu. Dajte žiakovi 

hračkárske hodiny a pošepkajte mu do ucha čas. Žiak, 
ukáže pomocou rúk príslušný čas a opýta sa triedy otázku 
What’s the time? Znovu zopakujte s ďalšími žiakmi. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana  55
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 109
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  8 • Gramatika 
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 70 Unit 8

Hodina 3  Učebnica strana 56 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Nová slovná zásoba / 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať čas počas celého dňa
Využívať frázy v kontexte pesničky  

Jazykové prostriedky 
Základné: in the morning, in the afternoon, in the evening, 
at night
Ďalšie: brush my teeth, goodnight

Zoznam pomôcok
CD $ 79–80; Obrázkové kartičky každodenných aktivít 
77–82; Obrázkové kartičky určovania času  83–86; KM 
strana 38 (Vystrihni a urob 3) hárok a materiál (viď 
Učiteľská kniha strana 125)

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa Slow reveal (viď strana 20) s kartičkami 77–82 a 

zopakujte si slová, ktoré ste sa naučili v tejto lekcii. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami  83–86.  Po 

jednej kartičky zdvihnite a  hovorte rôzne časy a deti opakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 79
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a ukážu na 
obrázky a hovoria slová.   

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 83–86 a vyzvite jednotlivcov, 

aby slová vyslovili. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
in the morning, in the afternoon, in the evening, at night 
in the evening, in the morning, at night, in the afternoon
Listen and repeat.
in the morning, in the afternoon, in the evening, at night

Rozšírenie 
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky 83–86. Postupne na ne 

ukazujte a deti hovoria koľko je hodín. 
•	 Šiestim deťom rozdajte kartičky 77–82. Deti prídu k 

tabuli a umiestnia svoju aktivitu pod príslušný čas, 
napríklad: žiak s get up umiestni kartičku pod in the 
morning.

•	 Nechajte kartičky aj naďalej na tabuli. Pomôžu deťom v 
aktivite na hodine neskôr. 

2  Listen and sing. /  Počúvajte a spievajte. $ 80
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé obrázky  a deti pomenujú činnosti. Vyzvite ich, 
aby sa pokúsili predpovedať, o čom je pesnička (what the 
boy does at different times of day).     

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Triedu rozdeľte do piatich skupín, aby mohli hrať nasledovné 
scénky:

Skupina  1: 

What do you do in the morning / afternoon / evening / at night?  
– naznačujú tikanie hodín pomocou rúk 

Skupina  2: I get up – natiahnu sa  

  I have my breakfast – jedia lyžicou 

  I go to school – prechádzajú sa 

Skupina  3: I have my lunch – jedia sendvič 

  I learn at school – otvoria si knihu 

  I go home – prechádzajú sa 

Skupina  4: I do my homework – píšu  

  I have my dinner – jedia nožíkom a vidličkou 

  I play with my toys – tlačia vláčik 

Skupina  5: I say goodnight – mávajú 

  I brush my teeth – umývajú si zuby 

  I go to bed – pritiahnu si prikrývky 

Rozšírenie 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o každodenných povinnostiach. 

Opýtajte sa What do you do in the morning / afternoon 
/ evening / at night? Deti môžu využívať aj kartičky 
umiestnené na tabuli a niekoľko nápadov z pesničky. 

Rozšírenie 
•	 Pozrite si pokyny v KM k aktivite 3 v Učiteľskej knihe na 

strane 125.
•	 Deti pracujú vo dvojiciach, vystrihujú hodiny, ručičky a 

spoločne ich dávajú dokopy. 
•	 Keď sú hodiny hotové, deti ich využijú, aby názorne 

ukazovali čas a pýtali sa navzájom na jednotlivé denné 
povinnosti. 

 Poznámka:  Na konci hodiny všetky vytvorené hodiny 
vyzbierajte a využite ich aj na ďalších hodinách. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  56
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 16
Vystrihni a urob 3, KM strana  38
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  8 • Nová slovná zásoba , Pieseň
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Hodina 4  Učebnica strana 57 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásky tvorené kombináciou písmen sm, sn, 
st, sk
Rozlišovať medzi hláskami /sm/, /sn/, /st/, a /sk/

Jazykové prostriedky 
Základné: smile, small, snow, snake, stairs, star, sky, skates, 
Ďalšie: time for

Zoznam pomôcok 
CD $ 72, 81–83; Fonetické kartičky 21–24 (smile, snow, 
stairs, sky)

Aktivity na rozcvičenie $ 72
•	 Opýtajte sa detí, o ktorých hláskach hovorili na minulej 

hodine fonetiky (/kl/, /gl/, and /sl/). Prehrajte CD a 
povedzte si riekanku zo strany 51. Nalaďte triedu a 
zopakujte si hlásky z poslednej hodiny fonetiky.

Lead-in
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky k tejto lekcii pomocou 

fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite prvú kartičku a povedzte Letters s and m make 

the sound /sm/. Vyslovte hlásku niekoľkokrát a deti 
zopakujú. Postup zopakujte aj s ďalšími fonetickými 
kartičkami.    

•	 Opäť zdvíhajte po sebe kartičky, hovorte slová a deti 
opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 81
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku  s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/sm/ smile /sm/ small /sn/ snow /sn/ snake /st/ stairs 
/st/ star /sk/ sky /sk/ skates
Listen and repeat.
/sm/ smile /sm/ small /sn/ snow /sn/ snake /st/ stairs 
/st/ star /sk/ sky /sk/ skates

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Phonics matching (viď učebnica strana 20) s 

fonetickými kartičkami z tejto hodiny. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku.  $ 82
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli text zopakovať. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sledujú a hovoria text v učebnici.   

3  Read the chant again. Circle the sounds sm, sn,  
 st and sk. / Prečítajte riekanku. Zakrúžkujte  
 hlásky sm, sn, st a sk.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli znovu na riekanku.  Na tabuľu 

napíšte prvý riadok. Vyzvite deti, aby našli príklad písmen  
sm, sn, st, alebo sk. Jeden žiak príde k tabuli a zakrúžkuje 
sm a sn v slovách small a snake.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si celú riekanku prečítali a 
zakrúžkovali ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Look at the sm all sn ake 
In the sn ow.
A sn ake with a sm ile.
Watch it go.
Look at the st ars
In the night sk y.
It’s time for bed, sn ake.
Say, ‘Goodbye’.

4  Listen and circle the correct sound. / Počúvajte  
 a zakrúžkujte správnu hlásku. $ 83
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a povedali, čo 

na nich vidia. Povedzte im, že si vypočujú nahrávku 
niekoľkých slov. Deti pozorne počúvajú a zakrúžkujú 
hlásky na začiatku každého slova. 

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a opýtajte sa detí What’s the 
sound?

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli zakrúžkovať 
zostávajúce hlásky. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 /st/ stairs  2 /sk/ skates  3 /sm/ smile  4 /sn/ snow   
5 /st/ star

ODPOVEDE
1 st  2 sk  3 sm  4 sn  5 st

Rozšírenie
•	 Prejdite sa v triede a jednotlivým deťom určte písmená  

sm, sn, st, a sk tak, aby boli dostatočne od seba vzdialené 
v priestore triedy. 

•	 Prehrajte opäť nahrávku. Keď deti budú počuť svoju 
hlásku, postavia sa. Keď budú počuť svoju hlásku 
druhýkrát, posadia sa. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 57
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 8 • Fonetika  
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Hodina 5  Učebnica strana 58 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť informáciám o každodenných 
aktivitách; nájsť špecifické informácie v texte 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: get dressed, cereal, go by bus, so

Zoznam pomôcok 
CD $ 80, 84; KM nástenné hodiny z hodiny 3 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 80
•	 Nalaďte triedu pesničkou What do you do in the morning? 

zo strany 56. 
•	 Porozprávajte sa s triedou o každodenných činnostiach. 

Opýtajte sa What do you do every day? What time do you 
get up / have breakfast / go to school? What does your mum / 
dad do every day? 

•	 Deti môžu využiť hodiny, ktoré si vytvorili na hodine 3 a 
rozprávať o svojich každodenných činnostiach.  

Úvod 
•	 Upriamte pozornosť detí na fotografiu nad textom. 

Povedzte im, že je to Ruby, ktorá píše o sebe. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a aby pomenovali 

jednotlivé činnosti. Pokúsia sa predpovedať, o čom budú 
čítať, napríklad: It’s about a girl and her mum. The girl gets up 
and goes to school. Her mum goes to work.

1  Look at the pictures. Say what the girl and her     
    mum do. / Pozerajte sa na obrázky. Povedzte, čo  
  dievča a jeho mama robia.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázky. Opýtajte sa 

What does Ruby do every day? What does Ruby’s mum do 
every day?

•	 Deti môžu pracovať vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na 
obrázky a hovoria, čo Ruby/ jej mama robia na obrázkoch. 

ODPOVEDE
Ruby: gets up, has breakfast, takes the bus to school
Ruby’s mum: works as a doctor, cooks dinner

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 84
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 

prípadné otázky. 
•	 Porozumenie skontrolujte otázkami, napríklad: What does 

Ruby do in the morning? How does she travel to school? What 
does Ruby’s mum do in the morning / evening?

Rozšírenie
•	 Opýtajte sa detí nasledovné otázky. Deti prebehnú text 

očami a nájdu odpovede: 
What time does Ruby get up? (seven o’clock) 
What does she have for breakfast? (cereal, bread and milk) 
What does she take to school? (her coat, school bag and     
     lunch box) 
What is her mum’s job? (She’s a doctor.) 
Does Ruby see her mum in the morning? (No) 
What does Ruby’s mum do after work? (She cooks dinner.)

3  Read again. Circle the false word and write the  
    correct word. / Čítajte znovu. Zakrúžkujte  
  nesprávne slovo a napíšte správne slovo. 
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

napíšte na tabuľu. Opýtajte sa Is the sentence correct? (No).
•	 K tabuli zavolajte žiaka, aby zakrúžkoval nesprávne slovo 

vo vete (eight). Zavolajte ďalšieho žiaka, aby vedľa vety 
napísal správne slovo (seven). 

•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety, každá z nich 
obsahuje nesprávne slovo a postup zopakujte She has 
breakfast – cereal, bread and eggs. She goes to the park at 
eight o’clock. Her mum starts work at two o’clock.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali vety, našli 
nesprávne slová a ku každej vete napísali to správne. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Nahlas prečítajte vety. 
Deti povedia, ktoré slovo je nesprávne a uvedú správne.  

ODPOVEDE
1 Ruby gets up at eight  o’clock. (seven) 
2 She goes to school in the evening . (morning)
3 Her school bus is yellow . (blue)
4 Ruby’s mum is a teacher . (doctor)
5 Ruby’s mum goes home at five  o’clock. (two)

Rozšírenie 
•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa pri 

čítaní viet z cvičenia 3 a dopĺňajú ich správnymi slovami. 

Kultúrna poznámka 
Deň v škole
Deti vo Veľkej Británii navštevujú školu od pondelka do 
piatka. Pre väčšinu detí škola ráno začína okolo 9 hodiny  a 
končí sa popoludní okolo 3. Deti zvyčajne raňajkujú doma, 
ale niektoré školy majú vyhradené priestory, kde deti 
ešte pred začatím vyučovania môžu pobudnúť, alebo sa 
naraňajkovať, ak ich rodičia musia ísť ráno včas do práce. 

Obedová prestávka trvá jednu hodinu a počas nej majú 
deti možnosť zahrať sa aj na ihrisku. Na obed môžu dostať 
teplé jedlo v jedálni, alebo si zjedia balenú stravu, ktorú si 
priniesli z domu. 

Niektoré školy ponúkajú svojim žiakom možnosť vybrať si z 
popoludňajších aktivít, čo je veľmi ústretové voči rodičom, 
ktorí sú zamestnaní a nemôžu si deti vyzdvihnúť hneď po 
vyučovaní. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 58
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Hodina 6  Učebnica strana 59 

 Digitálna trieda  • Lekcia 8 • Písanie 

zručnosti 

Rozvoj zručností 
Počúvanie: počúvanie času, kedy ľudia robia aktivity
Hovorenie: hovoriť, čo ľudia robia v určitý čas 
Písanie: určovať a písať opytovacie slová What, When, a 
Where; písať o svojom dni  (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe slovíčka a gramatika
Ďalšie: plane

Zoznam pomôcok
CD $ 85; Obrázkové kartičky každodenných aktivít 77–82  
(možnosť); zostava otázok a odpovedí z cvičenia 3 
postrihaných na pásiky pre každú šesťčlennú skupinu 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby sa postavili. Povedzte It’s twelve o’clock. Deti 

ukážu čas tak, že ho naznačia svojimi rukami vo vzduchu. 
•	 Nahlas hovorte rôzne časy a deti ich ukazujú rukami. 

Zvyšujte tempo zadávania časov, až kým deti nebudú stíhať. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z predchádzajúcej hodiny 

o dni s Ruby a s jej mame. Opýtajte sa What does Ruby do 
in the morning / afternoon? What does her mum do? 

•	 Dovoľte deťom, aby sa pozreli na stranu 59 a skontrolovali 
si, či si dobre pamätali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky otca Ruby v cvičení 
1 a pokúsili sa povedať, o čom budú počúvať. 

1  Listen and draw the time. / Počúvajte a kreslite  
  čas. $ 85
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej otec 

Ruby hovorí o tom, čo každý deň robí.  
•	 Prehrajte deťom nahrávku. Počúvajú a ukazujú na obrázky 

súčasne, ako sa spomínajú v nahrávke. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát, prerušovane, aby deti mali 

čas dokresliť čas na hodinách. 
•	 Prehrajte znovu, aby si deti dokončili svoje odpovede. 

Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
Ruby My dad works at night!
Dad Hello. I’m Ruby’s dad. I’m a pilot. I fly big planes. I work at night. 
1 I get up at ten o’clock at night. 
2 I go to work at eleven o’clock at night. 
3  I go home at six o’clock in the morning and have breakfast with Ruby.
4 I have lunch with Ruby’s grandma at twelve o’clock. 
5 I go to bed at three o’clock in the afternoon.

ODPOVEDE
1      2        3         4        5   

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby si prečítali slová v rámčeku. 
•	 Upriamte pozornosť na textové bubliny. Jedného žiaka 

vyzvite, aby sa postavil. Prečítajte prvú textovú bublinu a 
žiak zareaguje. Trieda zborovo zopakuje dialóg.  

•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo hovoria 
časy, alebo hovoria, čo otec Ruby robí. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a názorne 
vyslovte slová, ak je to potrebné. 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky 77–82 jednu pod druhú. 

Ku každej nakreslite prázdny hodinový kruh.  
•	 Vyberte  šesť detí a do prázdneho kruhu dokreslia 

ručičky, aby naznačili, kedy aktivitu robia. Vedľa hodín 
napíšu svoje meno. 

•	 Nahlas hovorte časy, nakreslené na hodinkách a deti 
reagujú: It’s six o’clock. (Zahra gets up.)

3  Circle What and underline When. Draw a square  
 around Where. / Zakrúžkujte What a podčiarknite  
 When. Nakreslite štvorec okolo Where.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Na tabuľu odpíšte tri 

príklady otázok a odpovedí. 
•	 Troch žiakov zavolajte k tabuli. Jedného vyzvite, aby 

zakrúžkoval What, ďalší žiak podčiarkne When a tretí dá do 
rámčeka slovo Where.

•	 Na tabuľu napíšte svoje otázky a odpovede Where’s Ana? 
She’s in the garden. / When do you go to bed? I go to bed at 
six o’clock. 

•	 Jednotlivcov vyvolajte, aby v otázkach určili slová What, 
Where a When. 

•	 Deti sa pozrú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im čas, aby 
opytovacie slová zakrúžkovali, podčiarkli a dali do rámčeka. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.

ODPOVEDE
1 Where’s my school bag? / It’s under the chair.
2 What  do you do at night? / I go to bed.
3 What ’s her name? / Her name’s Rosy.
4 When have we got maths? / We’ve got maths on Tuesday.
5 When do you have dinner? / I have dinner at six o’clock.
6 Where’s your brother? / He’s in his bedroom.

Rozšírenie
•	 Deti pracujú v šesťčlenných skupinách. Pred každú skupinu 

položte textom dolu pásik s otázkou  a odpoveďou z 
cvičenia 3. Každý žiak si vezme otázku z jednej kôpky a 
odpoveď z druhej, ale neukáže ich ostatným. 

•	 Postupne každý žiak prečíta svoju otázku. Žiak, ktorý má 
správnu odpoveď ju prečíta a dá ju žiakovi s otázkou. Na 
konci hry by mal mať každý otázku a príslušnú odpoveď. 

 Poznámka:  Teraz môžete robiť cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 59. Deti napíšu o svojich každodenných aktivitách. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 59
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 17
Lekcia 8 test, Testovacia kniha strana  22
$ Žiacky MultiROM • Lekcia  8 • Počúvaj doma•
 • Stopa 25 (Nová slovná zásoba a frázy ), Stopa 26 (Pieseň), 
 Stopa 27 (Fonetika)
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 74 Unit 9

Hodina 1  Učebnica strana 60 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh 

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať rôzne miesta
Porozumieť krátkemu príbehu 

Jazykové prostriedky
Základné: hospital, school, airport, police station, fire 
station, shop
Ďalšie: work (v), fantastic

Zoznam pomôcok
CD $ 80, 86–88; Plagát k príbehu 8 a 9; Obrázkové 
kartičky miest  87–92

Aktivity na rozcvičenie $ 80
•	 Zaspievajte si What do you do in the morning? zo strany 56 

a nalaďte triedu. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 8 a zopakujte si ho. Opýtajte 

sa Where are Rosy and Alice? Why is Dad in bed? How do the 
girls listen to music?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 87–92.  Po 

jednej ich zdvíhajte a deti vymenúvajú jednotlivé miesta.  
Názorne vyslovte každé slovo, ktoré deti nepoznajú.

•	  Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 86
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

rôzne miesta.   
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

opakujú slová.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
hospital, school, airport, police station, fire station, shop
police station, school, hospital, fire station, shop, airport 
Listen and repeat.
hospital, school, airport, police station, fire station, shop

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 87
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku, bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
hospital, hospital, hospital
school, school, school
airport, airport, airport
police station, police station, police station
fire station, fire station, fire station
shop, shop, shop

Rozšírenie
•	 Rozmiestnite kartičky po triede. Prehrajte znovu 

nahrávku. Deti ukážu na príslušnú kartičku. 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že si vo dvojiciach zahrajú hru na 

napodobňovanie. 
•	 Šiestim dvojiciam rozdajte kartičky 87–92.  Poskytnite im 

krátky čas, aby si premysleli, ako budú napodobňovať.  
•	 Pred tabuľu zavolajte prvú dvojicu. Budú 

napodobňovať, že sa nachádzajú na mieste, ktoré je 
na kartičke a trieda háda miesto. Napríklad, ak majú 
kartičku shop jeden môže obsluhovať a druhý môže byť 
pri pokladni. 

•	 Pokračujte, až kým sa nevystriedajú všetky dvojice.  

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 88
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 9. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o nich s 
deťmi. Povzbuďte deti k predvídaniu obsahu príbehu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad:  
Where are the boys? Does Tim’s mum work? Where does she 
work? 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 60

 9 Where does she work?
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Hodina 2  Učebnica strana 61 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny
Odpovedať na otázky o tom, kde ľudia pracujú
Písať krátke odpovede 
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: Where does she work? She works in a bank. Does 
she work in a shop? Yes, she does. / No, she doesn’t.

Zoznam pomôcok  
CD $ 88; Plagát k príbehu 9; Obrázkové kartičky miest  
87–92

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa What have I got? s kartičkami 87–92 (viď strana 

20) a zopakujte si slová z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte deťom plagátom k príbehu 9.
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, ktoré miesta sa spomínali v 

príbehu.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /    
    Počúvajte príbeh ešte raz a opakujte. Hrajte. $ 88
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 60. 

Skontrolujú si, koľko si zapamätali z príbehu.   
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte  

a deti zopakujú. 
•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 

postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do päťčlenných skupín, aby zahrali Tima, 
Timovho priateľa, jeho otca, starú mamu a Timovu mamu.   

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Vyzvite deti, aby si precvičili scénky v skupinách (stará 
mama, Timov priateľ a otec nemajú žiadny text).

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte so správnou 
výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Tim a jeho priateľ sa rozprávajú. Timov priateľ sa 
postaví a vystrie ako policajt.      

Obrázok 2: Timov priateľ ukazuje do diaľky (smerom k 
policajnej stanici).     

Obrázok 3: Timov priateľ ukazuje k starej mame. Tim krúti 
hlavou.     

Obrázok 4: Timova mama napodobňuje ťukanie na klávesy 
pokladne.    

Obrázok 5: Timova mama ukladá koláče na tanier.     

Obrázok 6: Timova mama núka chlapcom koláče.     

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky, za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte a 

mimikou naznačte slová, aby ste priblížili ich význam. Deti 
opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte aktivity v každej vete a nahraďte ich kartičkami, 
aby ste precvičili vety rovnakej štruktúry, napríklad: He 
works in a school. Does your mum work in a fire station / 
hospital? Deti opakujú nové vety. 

•	 Vyzvite jednotlivcov k tabuli, aby zmenili slovo a vytvorili 
novú vetu alebo otázku. 

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Na každý ukážte a 

deti pomenujú aktivitu na obrázku.   
•	 Upriamte pozornosť detí na prvý obrázok v cvičení 2. 

Opýtajte sa What can you see? (a policeman). Does he work in a 
police station? Získajte Yes, he does. Ukážte na druhý obrázok. 
Opýtajte sa Does she work in a school. Získajte No, she doesn’t.  

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie 3. Jednotlivci nahlas prečítajú 
slová v rámčeku.  

•	 Spolu sa pozrite na prvý obrázok. Spýtajte sa, akú prácu 
muž na obrázku vykonáva (he’s a policeman). Opýtajte sa  
Does he work in a police station? (Yes) / Does he work in a 
hospital? (No). Upozornite deti na príklad v učebnici. 

•	 Poskytnite deťom dosť času, aby si pozreli ostatné obrázky 
a napísali odpovede na otázky. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Pýtajte sa nahlas otázky 
a deti zborovo odpovedajú.    

ODPOVEDE
1 No, he doesn’t. 4 Yes, she does.
2 No, she doesn’t. 5 Yes, he does.
3 No, he doesn’t. 6 No, she doesn’t.

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Deti sa pozerajú na textové bubliny. Jedného žiaka vyzvite, 

aby sa postavil. Ukazujte na ľudí v cvičení 3 a klaďte 
žiakovi otázky. Žiak odpovedá a trieda počúva. Potom deti 
zborovo opakujú. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Ukazujú na ľudí v cvičení 3 a 
kladú o nich otázky a odpovedajú na ne. Striedajú sa 

•	 Pohybujte sa medzi žiakmi. Pomáhajte s výslovnosťou a 
názorne predveďte slová, ak je to potrebné. 

•	 Môžete niektoré dvojice vyzvať, aby nahlas predviedli 
otázku a odpoveď. Trieda počúva. 

Rozšírenie
•	 Zdvihnite po jednej kartičky 87–92. Klaďte jednotlivcom 

otázku Does he / she work in a shop?
•	 Jednu kartičku dajte žiakovi. Žiak sa postaví, vyberie 

si ďalšieho žiaka a opýta sa ďalej, kde osoba pracuje. 
Zopakujte s ostatnými kartičkami. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 61
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Gramatika 



 76 Unit 9

Hodina 3  Učebnica strana 62 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Nová slovná zásoba / 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať ďalšie miesta a ich pomenovania 
Používať slová na označenie miest v kontexte pesničky  

Jazykové prostriedky 
Základné: station, zoo, supermarket, bank
Ďalšie: place, thing, out and about, dark, shopping (n)
Opakovanie: pomenovania miest

Zoznam pomôcok 
CD $ 89–90; Obrázkové kartičky miest 87–96

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa Smiley face (viď strana 21) a zopakujte si slovnú 

zásobu z hodiny 1. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s karičkami 93–96. Po 

jednej kartičky zdvihnite, hovorte slová a deti ich opakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 89
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky, aby deti 
ukazovali na obrázky a opakovali slová. 

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.  
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 93–96 a vyzvite jednotlivcov, 

aby  hovorili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
station, zoo, supermarket, bank
supermarket, station, bank, zoo
Listen and repeat.
station, zoo, supermarket, bank

Rozšírenie
•	 Pokračujte v napodobňovaní ako na hodine 1. 

Štyrom dvojiciam poskytnite čas, aby si premysleli 
napodobňovanie nových miest, ktoré pred triedou 
predvedú. Trieda háda.  

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 90
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé obrázky a deti pomenujú miesta. Vyzvite ich, 
aby sa pokúsili predvídať, o čom je pesnička (places a boy 
goes to).  

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky k pesničke (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Places to go – prechádzajú sa 

Things to see – ruky si priložia k očiam, akoby sa pozerali do  
 diaľky 

Out and about, my mum and me – vystrú k sebe ruky 

Zvyšok triedy robí nasledovné činnosti:

We go to the bank – počítajú peniaze 

We go to the park – napodobňujú sedenie na hojdačke

We go to the zoo – mávajú rukou pred tvárou, akoby mali  
 chobot

We go to the shops / Or a supermarket – berú predmety  
 z police 

We put our shopping / In a basket – ukladajú veci do košíka

We go to the airport / We see some planes – upažia ruky  
 ako krídla 

We go to the station / And see some trains – krúžia rukami  
 ako kolesá na vlaku

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa A long sentence (viď strana 21) a zopakujte si 

miesta, ktoré sa deti naučili v tejto lekcii. Začnite In my 
town there’s a hospital…

Kultúrna poznámka 
Miesta v meste
Malé mestá v Británii majú zvyčajne školu, supermarket 
a hlavnú ulicu s niekoľkými obchodmi, bankami, 
reštauračnými zariadeniami, poštou a knižnicou. Vo 
väčších mestách sa nachádza aj policajná stanica a 
požiarna stanica. Vo väčších mestách nájdete aj nákupné 
strediská, kde sú rôzne obchody pod jednou strechou.  Vo 
veľkých mestách sú železničné stanice, ktoré ich spájajú 
so všetkými časťami krajiny, ale nie všetky mestá majú 
vlakové spoje. 

V Británii nájdeme veľa letísk, z ktorých najväčšie sú v okolí 
Londýna. Ďalšie väčšie letiská sa nachádzajú neďaleko 
väčších miest, ku ktorým patria Edinburgh, Glasgow, 
Cardiff, Manchester a Birmingham.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 62
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 113
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 18
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Nová slovná zásoba, Pieseň



  Unit 9 77

Hodina 4  Učebnica strana 63 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Fonetika

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásky /eɪ/ v strede slov 
Porozumieť, ako magic e na konci slov mení hlásku 

Jazykové prostriedky
Základné: face, gate, lake, plane

Zoznam pomôcok 
CD $ 82, 91–93; Fonetické kartičky 4 (cat), 25–28 (lake, 
gate, face, plane)

Aktivity na rozcvičenie $ 82
•	 Opýtajte sa detí, ktoré hlásky si naposledy precvičovali  

(/sm/, /sn/, /st/, and /sk/). Povedzte  si riekanku zo strany 
57, nalaďte triedu a zopakujte si hlásky z predchádzajúcej 
lekcie.

Úvod 
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek. 

Zdvihnite fonetickú kartičku 4 a povedia slovo cat. 
Povedzte What’s the sound? (/æ/). Potom zdvihnite kartičku 
25 a povedzte slovo lake a hlásku /eɪ/ a deti zborovo 
opakujú. 

•	 Povedzte cat a lake niekoľkokrát tak, aby deti mohli počuť 
dve odlišné hlásky. Povedzte Magic e makes the vowel long. 
Ukážte na magic e a ukážte prstom späť smerom k a. 

•	 Zopakujte aj s ostatnými kartičkami. 
•	 Postupne zdvihnite každú kartičku a hovorte slová a deti 

zopakujú. Potom povedzte Magic e makes the vowel long. 
Deti zborovo opakujú. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 91
•	 Deti sa pozerajú na obrázky v učebnici. Povedzte im, že si 

vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami a slovami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
Magic e makes the vowel long!
/eɪ/ cake /eɪ/ lake /eɪ/ gate /eɪ/ face /eɪ/ plane 
Listen and repeat.
/eɪ/ cake /eɪ/ lake /eɪ/ gate /eɪ/ face /eɪ/ plane 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 92
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sa pridajú. Prerušte po každom 

riadku a deti zopakujú.    
•	 Zopakujte, povzbuďte deti, aby sa pridali.  

Rozšírenie
•	 Prehrajte riekanku ešte raz. Vždy, keď deti počujú slovo s 

hláskou /eɪ/, vytvorené s magic e, lusknú prstami.

3  Read the chant again. Circle the sound a_e. /   
     Prečítajte znovu riekanku. Zakrúžkujte hlásky a_e.
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Jedného žiaka 

vyvolajte, nájdite príklad na písmenká a_e. Žiak zakrúžkuje 
slovo ate.

•	 Poskytnite im čas, aby si ju celú prečítali a označili ďalšie 
príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Open the gate ,
The gate , gate , gate .
See the lake ,
The lake , lake , lake .
A smile on your f ace ,
Your f ace , f ace , f ace .
Here is a cake ,
A cake , cake , cake .

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová. $ 93
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že prehráte  nahrávku, 
v ktorej budú počuť tieto slová. Deti doplnia chýbajúce 
písmená.  

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a urobte pauzu po 
prvom slove. Ukážte deťom, ako bolo doplnené slovo 
chýbajúcimi  písmenami c a k. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli dokončiť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti skontrolovali svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 cake  2 plane  3 gate  4 lake  5 face

ODPOVEDE
1 cake  2 plane  3 gate  4 lake  5 face

Optional activity
•	 Deti vyzvite, aby sa postavili vedľa svojej lavice. 

Povedzte im, že na tabuľu napíšete slovo. Ak sa v slove 
nachádza magic e, vyskočia, zvolajú Magic e! Ak tam 
magic e nie je, zostanú ticho.

•	 Nahlas zvolajte tieto slová: face, cat, lake, man, make, 
cake, hat, gate, plane, fan.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 63
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Fonetika 



 78 Unit 9

Hodina 5  Učebnica strana 64 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť rozhovoru o niečej práci; 
čítanie s cieľom získať špecifické informácie

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: at the moment, cute, feed, vegetable, job 

Zoznam pomôcok 
CD $ 94; čistý hárok papiera pre každého žiaka; farbičky 
pre každú skupinu (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Nalaďte triedu pesničkou Places to go zo strany 62.
•	 Porozprávajte sa s deťmi o zamestnaniach. Opýtajte sa 

Does anyone in your family work in a shop / police station / 
hospital? What does he / she do?

Úvod
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok a aby sa pokúsili 

povedať, o čom budú čítať, napríklad: It’s an interview. She’s 
at the zoo. She feeds the animals.

1  Look at the picture. Where does she work?  
 What animals can you see? / Pozerajte na   
 obrázok. Kde pracuje? Aké zvieratká vidíte?
•	 Deti sa opäť pozrú na obrázok. Opýtajte sa Where does she 

work?  What animals can you see?
•	 Vyzvite deti, aby vymenovali zvieratká na obrázku. 

ODPOVEDE
She works at the zoo. Elephants, lions, giraffes.

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 94
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu.
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku po druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie, napríklad: What does Molly do 

at the zoo? Which animals does she look after? Does she like 
her job?

3  Read again. Circle the false word and write the  
  correct word. / Znovu prečítajte. Zakrúžkujte  
  nesprávne slovo a napíšte správne.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu odpíšte príklad  

z učebnice. 
•	 Opýtajte sa detí Is the sentence correct? K tabuli zavolajte 

jedného žiaka, aby zakrúžkoval nesprávne slovo vo vete 
(station). Ďalšieho žiaka zavolajte k tabuli, aby vedľa vety 
napísal správne slovo (zoo).

•	 Napíšte niektoré svoje vety na tabuľu. Každá veta musí 
obsahovať jedno nesprávne slovo a postup zopakujte, 
napríklad: Molly looks after the little (big) animals. Molly starts 
work at eleven (seven) o’clock. Molly is always sad (happy).

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali text a našli 
nesprávne slová  a napísali správne slovo pre každú vetu. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Prečítajte každú vetu. 
Deti vám povedia, ktoré slovo je nesprávne a ktoré 
správne. 

ODPOVEDE
1 Molly works at a station . (zoo)
2 Her favourite animals are the tigers . (elephants)
3 There are four  elephants at the zoo. (six)
4 The lions eat salad . (meat)
5 The animals drink  juice . (water)

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že sa zahrajú pamäťovú hru. Deti si 

zatvoria učebnice.   
•	 Položte deťom nasledovné otázky, na ktoré odpovedia:  

Does Molly look after giraffes? (Yes) 
How many baby elephants are there? (two) 
What time does Molly start work? (seven o’clock) 
Do the elephants eat vegetables? (Yes) 
What time does Molly go home? (three o’clock) 
Does she like her job? (Yes) 
Odpovede detí napíšte na tabuľu.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli do učebnice, koľko majú 
správnych odpovedí. 

Rozšírenie
•	 Deti budú pracovať v šesťčlenných skupinách. Každému 

žiakovi dajte čistý hárok papiera a každej skupine sadu 
farbičiek. 

•	 Deti nakreslia seba, ako sa vidia v ideálnom zamestnaní. 
Delia sa spoločne o farbičky. 

•	 Deti pracujú vo dvojici v rámci skupiny. Navzájom si 
povedia o svojom dni (vymyslenom) v práci, napríklad  
I work in a chocolate shop. I go to work at nine o’clock. 
When I finish work, I eat the chocolate!

•	 Môžete vyzvať jednotlivcov, aby ukázali svoje obrázky  
a povedali triede o svojom zamestnaní. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 64



  Unit 9 79

Hodina 6  Učebnica strana 65 

 Digitálna trieda  • Lekcia 9 • Písanie

zručnosti 

Rozvoj zručností 
Počúvanie: počúvanie špecifických informácií   
Hovorenie: pýtať sa a odpovedať na otázky o zamestnaní
Písanie: určovať a písať čiarky a and v zoznamoch; 
napísať,  kde pracujú členovia rodiny (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba

Zoznam pomôcok
CD $ 95

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zotrite tabuľu a povedzte deťom This is your zoo. K tabuli 

vyzvite deti, aby na ňu nakreslili zvieratká v zoo. 
•	 Keď je zoo hotová, vyzvite deti, aby vám o nej 

porozprávali, napríklad: The monkeys are little.

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z plagátu z predchádzajúcej 

hodiny. Opýtajte sa Where does Molly work? What does she 
do every day? What do the animals eat? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
pomenovali zvieratká.   

1  Listen and circle the correct word. / Počúvajte  
  a zakrúžkujte správne slovo. $ 95
•	 Ukážte na muža na obrázku. Povedzte This is Peter. He 

works with Molly at the zoo.
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej Peter 

rozpráva chlapcovi o svojej práci.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti ukazujú na zvieratká súčasne, 

ako sa o nich hovorí v nahrávke. 
•	 Prečítajte si spolu vety a skontrolujte porozumenie, ale 

deti ešte nehovoria odpovede. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu. Deti v každej vete vyberú a 

zakrúžkujú správne slovo. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti zborovo prečítajú vety. 

Prepis anhrávky
Boy This is Peter. He works at the zoo with Molly. 
1 Boy He looks after the little animals.
2 Peter  My favourite animals are the monkeys. They are very funny.
3 Peter We’ve got 23 monkeys at the zoo at the moment.
4 Boy He also looks after parrots.  
 Peter We’ve got four parrots at the zoo. 
5 Peter My favourite parrot is called Fred. He is blue and green. 
6  Peter Fred can talk. He can say, ‘Hello. I’m a pretty parrot!’ 

Everyone loves Fred. 

ODPOVEDE
1 little  2 monkeys  3 23  4 four  5 blue and green
6 talk

2  Ask and answer. / Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť na textové bubliny. Jedného žiaka 

vyzvite, aby sa postavil. Prečítajte mu otázku a on na ňu 
odpovie. Deti zborovo opakujú otázku aj odpoveď.  

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo kladú otázky o 
Petrovi a jeho práci a odpovedajú na ne. Pomáhajú si 
vetami z cvičenia 1.

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte s 
výslovnosťou. 

Rozšírenie
•	 Vyvolajte jedného žiaka. Triede povedzte napríklad: This 

is Pablo. He’s a fireman.
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby sa žiaka pýtali otázky o jeho práci. 

3  Circle the commas. Underline and. / Zakrúžkujte  
 čiarky. Podčiarknite and.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu odpíšte príklad z 

učebnice. 
•	 Zavolajte k tabuli žiaka, aby zakrúžkoval čiarky. Ďalší žiak 

príde a podčiarkne slovo and.
•	 Napíšte niektoré svoje vety na tabuľu, napríklad: I like 

cheese, chicken and bread. My friends are Renata, Eva and 
Nina. Jednotlivcov volajte k tabuli, aby v každej vete 
zakrúžkovali čiarky a podčiarkli slovo and. 

•	 Deti vyzvite, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici a aby v 
každej vete zakrúžkovali čiarky a podčiarkli and. Prechádzajte 
sa medzi deťmi a pomáhajte im, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 For breakfast I eat bread,  cheese and yogurt.
2 In my room there is a bed,  a cupboard,  a rug and a chair.
3 I like lions,  tigers,  monkeys and zebras.
4 In my lunch box I’ve got a sandwich,  a drink,  an apple and a 

biscuit.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte štyri kategórie slov: food, school things, 

school subjects, places. Vyzvite deti, aby vám do každej 
povedali niekoľko slov (3-4). Napíšte ich na tabuľu. 

•	 Vytvorte vety s týmito slovami. Vety napíšte na tabuľu 
I’ve got an apple, an orange and a drink. 

•	 Vyzvite deti, aby si vety odpísali. V každej vete 
zakrúžkujú čiarky a podčiarknu and.

 Poznámka:  Teraz si vypracujte cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 65. Deti napíšu o tom, kde pracujú ich blízki.   

Review 3  Učebnica stranY 66–67 

 OPaKOVanie  KĽÚč  sPrÁVnYcH  ODPOVeDÍ,   UčiteĽsKÁ  KniHa strana 116 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 65
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 19
Testovacia kniha  
 • Lekcia 9 test, strana 23
 • Opakovací test 3, strana 24
 • Test zručností 3, strana 26
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 9 • Počúvaj doma •  
 • Stopa 28 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 29 (Pieseň), 
  Stopa 30 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana 68 

 Digitálna trieda  • Lekcia 10 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh 

nová slovná zásoba 

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať typy počasia
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: raining, windy, hot, cold, snowing, sunny
Ďalšie: weather, like (prep), sun hat, catch, quick, key, wet 

Materials
CD $ 90, 96–98; Plagát k príbehu 9 a 10; Obrázkové 
kartičky počasia 97–102

Aktivity na rozcvičenie $ 90
•	 Zaspievajte si Places to go na strane 62 a nalaďte triedu.
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie. 
•	 Vezmite si plagát k príbehu 9 a zopakujte si ho. Opýtajte sa 

Where does Tim’s friend’s dad work? What’s in Tim’s kitchen? 
Where does Tim’s mum work?

Úvod
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 97–102. Po 

jednej ich zdvíhajte a opýtajte sa What’s the weather like?   
Názorne vyslovte každé slovo, ktoré deti nepoznajú. 

•	 Môžete typy počasia ja napodobniť, napríklad: utrite si 
čelo, aby ste znázornili hot, postavte sa pod imaginárny 
dáždnik a priblížte slovo raining a podobne. 

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 96
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

typy počasia.    
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

príslušné obrázky a zároveň zdvihnite aj príslušnú kartičku, 
keď znie jej pomenovanie.  

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom 
slovnom spojení a deti ho zopakujú. 

•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 
opakujú spojenia.   

•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a deti hovoria slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
raining, windy, hot, cold, snowing, sunny
hot, snowing, raining, cold, sunny, windy
Listen and repeat.
raining, windy, hot, cold, snowing, sunny

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Snap! (viď strana 19) a využite slovnú zásobu 

z tejto hodiny. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
  riekanku. $ 97
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
raining, raining, raining
windy, windy, windy
hot, hot, hot
cold, cold, cold
snowing, snowing, snowing
sunny, sunny, sunny 

Rozšírenie
•	 Spoločne si vyberte ako znázorníte jednotlivé typy 

počasia. Zahrajte sa Mime the word (viď strana 20) a deti 
napodobňujú typy počasia. 

•	 Zopakujte vždy s iným typom počasia.

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte.  $ 98
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 10. Porozprávajte 

sa s deťmi o rámcových obrázkoch. Povzbuďte 
jednotlivcov, aby sa pokúsili predpovedať, o čom je 
príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
What’s the weather like at the beginning / middle / end of the 
story? Has Grandpa got the key? Who opens the door?

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 68
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 114

 10  It’s hot today!
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Hodina 2  Učebnica strana 69 

 Digitálna trieda  • Lekcia 10 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa a odpovedať na otázku What’s the weather like?
Hovoriť kladné a záporné pokyny
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: What’s the weather like? It’s windy / raining / hot. 
Put on your hat. Don’t put on your coat.

Zoznam pomôcok   
CD $ 98; Plagát k príbehu 10; Obrázkové kartičky 
počasia 97–102

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Where was it? (viď strana 19) s kartičkami 97–102 

a zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej lekcie.

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú príbeh z predchádzajúcej 

hodiny. Pomôžte im plagátom k príbehu 10. 
•	 Zakryte plagát a opýtajte sa, aké typy počasia sa 

spomínajú v príbehu.   

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte.  $ 98
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 68, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko typov počasia si zapamätali.   
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte a 

deti zopakujú. 
•	 Povedzte deťom, aby sa zamerali na činnosti, ktoré 

postavy vykonávajú v príbehu. Spoločne sa rozhodnite, 
ktoré činnosti si vyberiete pre scénky z príbehu (viď 
možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do šesťčlenných skupín a zahrajú postavy 
Rosy, Tima, Billyho, starého otca, starej mamy a mamy.   

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Deti si môžu precvičiť scénky v skupine. (Billy nehovorí 
žiaden text).

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte so správnou 
výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 
triedou. 

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Rosy sa naťahuje pre svoj kabát. Tim otvára dvere.  

Obrázok 2: Billy si oblieka kabát. Starý otec podáva deťom 
klobúčiky.        

Obrázok 3: Rosy si pridržiava klobúk rukou. Tim sa snaží svoj 
klobúk chytiť.        

Obrázok 4: Rosy naťahuje ruku, aby zistila, či prší. Billy a Tim 
si obliekajú kabáty.   

Obrázok 5: Starý otec hľadá vo svojom vrecku kľúče.       

Obrázok 6: Mama otvára dvere. Každý rýchlo vbehne dovnútra.        

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see?  
•	 Prečítajte vety a otázky. Za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu ich prečítajte a 

mimikou naznačte činnosti na obrázkoch, aby ste znovu  
priblížili ich význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 V každej vete zotrite slová, ktoré pomenúvajú počasie a 
oblečenie. Vyzvite deti, aby navrhli iné slová, ktoré sa do 
nich dajú doplniť, napríklad: It’s sunny. It’s snowing. Put on 
your socks. Don’t put on your shoes. Hovorte nové vety a 
deti ich zopakujú.  

•	 Vyzvite žiakov, aby zamenili slová a vytvorili nové vety.  

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Opýtajte sa What 

can you see? 
•	 Upriamte pozornosť na prvý obrázok. Opýtajte sa Does 

the teacher want the boy to open the window? Správna 
odpovedeď je áno. Ukážte deťom príklad s pokynom Open.

•	 Jeden žiak nahlas prečíta slová a frázy v rámčeku.  
•	 Postupne sa zamerajte na každý obrázok a povedzte si, 

čo sa na ňom deje. Poskytnite deťom čas, aby sa rozhodli, 
ktoré slová chýbajú. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Vyzvite deti, aby 
hromadne čítali dokončené vety. 

ODPOVEDE
1 Open the window. 3 Don’t open the window.
2 Don’t put on your coat. 4 Put on your hat.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20) a použite 

podobné pokyny ako v cvičení 3, napríklad: Simon says 
put on your socks. Simon says don’t open the door. 

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite žiaka alebo skupinu, aby prečítali nahlas slová 

v rámčeku. Ostatné deti sa pozerajú na obrázky typov 
počasia. 

•	 Upriamte pozornosť na textové bubliny. Vyzvite jedného 
žiaka, aby sa postavil. Položte mu otázku a ukážte na prvý 
obrázok počasia. Žiak na ňu odpovie. Trieda zborovo opakuje. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo sa pýtajú a 
odpovedajú na otázky o ďalších typoch počasia.   

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Pomáhajte s 
názornou výslovnosťou slov a slovných spojení.  

Rozšírenie
•	 Šiestim deťom rozdajte kartičky 97–102. Prvého žiaka 

vyzvite, aby sa postavil. Opýtajte sa What’s the weather 
like? Žiak ukáže obrázok a trieda odpovie. 

•	 Zopakujte postup aj s ostatnými žiakmi. 

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 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať aktivity k typu počasia 
Používať slová o počasí v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: fly a kite, make a snowman, wear coats, go outside
Ďalšie: high up
Opakovanie: slovná zásoba počasia

Zoznam pomôcok 
CD $ 99–100; Obrázkové kartičky počasia 97–102; 
Obrázkové kartičky aktivít podľa typu počasia 103–106

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa hru Word chain (viď strana19) s kartičkami 

97–102. Zopakujte si slovnú zásobu z tejto lekcie. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 103–106, aby 

ste predstavili aktivity v rôznom počasí. Po jednom kartičky 
zdvihnite a hovorte spojenia, ktoré deti po vás opakujú.  

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 99
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria slovné spojenia.     

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú.    
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 103–106 a vyzvite 

jednotlivcov, aby  hovorili slovné spojenia.  

Prepis nahrávky
Listen and point.
fly a kite, make a snowman, wear coats, go outside
wear coats, fly a kite, go outside, make a snowman
Listen and repeat.
fly a kite, make a snowman, wear coats, go outside

Rozšírenie 
•	 Na ľavú stranu tabule pod seba umiestnite kartičky počasia 

97–102 a na pravú stranu kartičky aktivít 103–106.  
•	 Ukážte na prvú kartičku počasia. Vyberte jedného žiaka 

a opýtajte sa, napríklad: What do you do when it’s sunny? 
Žiak odpovedá a vyberie si z kartičiek aktivít napríklad:  
I go outside.

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 100
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé obrázky a deti povedia, aké je počasie 
a pomenujú činnosť. Vyzvite ich, aby sa pokúsili 
predpovedať, o čom je pesnička (what you can do in 
different kinds of weather).     

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

Rozšírenie
•	 Prehrajte nahrávku a deti si zaspievajú pesničku. Vždy, keď 

zaznie slovo označujúce počasie, zdvihnú ruky vysoko 
hore a keď zaznie aktivita, dotknú sa svojich kolien. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky z pesničky (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
What’s the weather… kývu sa zo strany na stranu

When it’s windy… nafúknu si líca a spľasnú ich

When it’s snowing… prstami napodobňujú ako padá sneh 

When it’s sunny… ukážu na slnko na oblohe

We fly our kite – držia povrázok a pozerajú sa k oblohe 

We make a snowman – stavajú snehuliaka 

We play together in the park – hrajú hru s umelým tanierom

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 70
Špeciálny hárok na písanie, SMF strana  20
$ Žiacky MultiROM • 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 /aɪ/ v strede slov 
Porozumieť ako magic e na konci slov mení samohlásku

Jazykové prostriedky
Základné: bike, kite, nine, white, line
Ďalšie: all together

Zoznam pomôcok
CD $ 92, 101–103; Fonetické kartičky 6 (bin), 29–33 
(bike, kite, nine, white, line); Fonetické kartičky 25–28 (na 
zopakovanie), plus ďalších 8 kartičiek náhodne vybratých 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 92
•	 Opýtajte sa detí, o ktorých hláskach hovorili na minulej 

hodine fonetiky (/eɪ/). Prehrajte CD a povedzte si riekanku 
zo strany 63. Nalaďte triedu a zopakujte si hlásku /eɪ/. 

•	 Na tabuľu napíšte slová z hodiny (lake, gate, face, a plane). 
Ukážte na e na konci každého slova. Opýtajte sa What does 
magic e do?

Úvod 
•	 Naučte sa nové písmená a hlásky pomocou fonetických 

kartičiek. Zdvihnite kartičku 6 a deti povedia slovo bin. 
Povedzte  What’s the sound? (/ɪ/). Potom zdvihnite kartičku 
29 a povedzte slovo bike a hlásku /aɪ/ a deti zborovo 
zopakujú.  

•	 Povedzte niekoľkokrát bin a bike, aby deti počuli dve 
rôzne samohlásky. Pripomeňte deťom Magic e makes the 
vowel long. Ukážte na magic e a prstom zároveň ukážte 
dozadu k i. Hovorte samohlásku , aby deti zopakovali. 

•	 Zopakujte aj so zvyšnými kartičkami. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 101
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku  s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/aɪ/ bike /aɪ/ kite /aɪ/ nine /aɪ/ white /aɪ/ line
Listen and repeat.
/aɪ/ bike /aɪ/ kite /aɪ/ nine /aɪ/ white /aɪ/ line

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
 riekanku.  $ 102
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú celú riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku znovu a urobte pauzu po každom 

riadku, aby deti mohli zopakovať. 
•	 Prehrajte ešte raz a deti sledujú a hovoria text v učebnici.   

3  Read the chant again. Circle the sound i_e. /  
    Prečítajte riekanku znovu. Zakrúžkujte hlásku i_e.
•	 Na tabuľu napíšte prvý riadok riekanky. Vyzvite žiaka, aby 

našiel príklad na hlásky i_e. Nájde a zakrúžkuje ide v slove 
ride, ike v slove bike a ite v slove kite.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si celú riekanku prečítali a 
zakrúžkovali ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Ride  your bike . Fly your kite .
The bike  is red. The kite  is white .
White  kite , white  kite .
Count the children in the line .
All together there are nine .
Nine  in the line . Nine  in the line .

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Nine in a line. K tabuli zavolajte deväť žiakov. 

Každému žiakovi dajte fonetickú kartičku od 25–33. Deti 
kartičky držia pred sebou. 

•	 V náhodnom poradí hovorte nahlas slová. Deti zvolajú 
meno žiaka, ktorý drží príslušnú kartičku.  Tento žiak 
urobí krok dopredu. Pokračujte, až kým všetky deti 
neurobili krok dopredu. 

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová. $ 103
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a pomenovali veci, 

ktoré vidia. Povedzte im, že si vypočujú nahrávku, kde 
odznejú tieto slová. Budú počúvať a dopisovať chýbajúce 
písmenká. 

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a po prvom slove urobte pauzu. 
Ukážte žiakom, ako sme doplnili slovo písmenkami l a n.

•	 Prehrajte zvyšok nahrávky a deti doplnia ostatné slová. 
•	 Prehrajte opäť, aby si deti dokončili svoje odpovede. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky
1 line  2 bike  3 nine  4 white  5 kite

ODPOVEDE
1 line  2 bike  3 nine  4 white  5 kite

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Point to the correct card (viď strana  20). 

Použite fonetické kartičky z tejto a predchádzajúcej 
hodiny zmiešané s inými fonetickými kartičkami, ktoré 
ste náhodne vybrali. 

•	 Deti ukážu na kartičky s magic e.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 71
$ Žiacky MultiROM • lekcia 10 • Fonetika



 84 Unit 10

Hodina 5  Učebnica strana  72 

 Digitálna trieda  • Lekcia 10 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť predpovedi počasia; priradiť 
obrázky k informáciám z textu 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba
Ďalšie: news, warm, raincoat, sun, sunglasses, fly away

Zoznam pomôcok
CD $ 100, 104; hárok papiera alebo výstrižok kartónu 
pre každého žiaka (možnosť); KM strana 39 (Vystrihni a 
urob 4) hárok a pomôcky (Učiteľská kniha strana 125)

Aktivity na rozcvičenie $ 100
•	 Nalaďte triedu pesničkou What’s the weather like today?  

zo strany 70.

Úvod 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o počasí. Opýtajte sa What’s 

the weather like today? a vyzvite deti, aby predpovedali 
počasie na večer alebo na zajtra. Typy počasia, ktoré deti 
spomenú, napíšte na tabuľu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Povzbuďte ich, aby 
sa pokúsili predpovedať, o čom budú čítať, napríklad: It’s 
about the weather. The man is on TV.

1  Look at the pictures. What is the weather like? /  
  Pozerajte na obrázky. Aké je počasie?
•	 Deti sa znovu pozerajú na obrázky. Vyzvite ich, aby 

pomenovali typy počasia, ktoré vidia. 
•	 Môžete deti vyzvať, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo 

ukazujú na obrázky a hovoria, aké je počasie. 

ODPOVEDE
cold, raining, sunny, windy

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 104
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 

prípadné otázky. 
•	 Porozumenie skontrolujte otázkami, napríklad: What’s the 

weather like in the morning / afternoon? What clothes do 
you need in the morning / afternoon? What can you do in the 
evening?

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Simon says… (viď strana 20) so slovami 

počasia a radami z textu, napríklad: Simon says it’s cold. 
Put on your coat. / It’s windy. Fly your kite.

3  Read again. Match. / Čítajte znovu. Priraďte.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu napíšte six o’clock. 

Vyzvite deti, aby rýchlo očami prebehli text a povedali, aké 
je počasie o šiestej. 

•	 Teraz sa deti pozrú na cvičenie v učebnici. Prstom sledujte 
modrú čiaru, aby ste naznačili, ako je čas šesť hodín 
spojený so symbolom chladného počasia. 

•	 Ukážte aj na ďalšie symboly a deti povedia, aké počasie 
označujú.  

•	 Poskytnite deťom čas, aby si znovu prečítali text a priradili 
čas k správnemu symbolu počasia.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 b  2 c  3 d  4 a

Rozšírenie
•	 Pozrite sa na pokyny k aktivite Vystrihni a urob 4 v 

Učiteľskej knihe na strane 125.
•	 Deti si pripravia kartičky o počasí a využijú ich na opis, 

ako keby hovorili predpoveď počasia. 

Kultúrna poznámka 
Počasie v Británii
Británia má pomerne ustálené podnebie, v ktorom sa 
teplé leto strieda s chladnou zimou. Vplyvom Golfského 
prúdu je počasie v Británii miernejšie ako v iných krajinách 
rovnakého pásma. 

Územie ostrovov Veľkej Británie je pod vplyvom rôznych 
druhov podnebia. Juh Anglicka má vyššie teploty v lete aj v 
zime než Škótsko a sever Anglicka. Juh Anglicka dokonca aj 
v strede zimy má málo snehu. Bohatšiu snehovú nádielku 
majú iba kopce na severe Anglicka a v  Škótsku. Na týchto 
miestach sú školy kvôli hustej snehovej nádielke zatvorené 
aj na niekoľko dní. 

Počasie vo Veľkej Británii je často terčom zábavy, nakoľko 
sa o ňom hovorí, že je v porovnaní s inými krajinami veľmi 
daždivé.  Pravdou však je, že to veľmi závisí od regiónu: 
horské oblasti Anglicka, Škótska a Walesu majú najviac 
zrážok z krajín Európy, ale hodnoty množstva priemerných 
ročných zrážok sú v Londýne nižšie ako v Ríme, Sydney  
alebo New Yorku.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 72
Vystrihni a urob 4, KM strana 39
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Hodina 6  Učebnica strana 73 

 Digitálna trieda  • Lekcia 10 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Počúvanie: určiť počasie z predpovede o počasí
Hovorenie: hovoriť o počasí počas rôznych dní v týždni
Písanie: určovať slovesá a prídavné mená; písať o počasí 
(Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásob
Ďalšie: be careful, get wet, keep

Zoznam pomôcok
CD $ 100, 105; Obrázkové kartičky počasia  97–106

Aktivity na rozcvičenie $ 100
•	 Zahrajte sa Musical cards (viď strana 19) s kartičkami 

97–106 a zaspievajte si pri tom pesničku zo strany 70. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z predpovede počasia  

z minulej hodiny. Opýtajte sa What different kinds of 
weather does the man talk about? What’s the weather like at 
six o’clock in the morning / two o’clock in the afternoon? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
pomenovali typy počasia. Vyzvite ich, aby sa pokúsili 
predpovedať, o čom budú počúvať.   

1  Listen and tick (✓) the correct picture. /  
    Počúvajte a označte (✓) správny obrázok. $ 105
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú predpoveď počasia  na 

niektoré dni v týždni. Vysvetlite im, že určia pri každom 
obrázku, ktorá predpoveď počasia /a alebo b/ je správna.  

•	 Prehrajte celú  nahrávku, aby deti mohli ukázať na počasie 
na obrázku súčasne, keď počujú jeho opis.  

•	 Prehrajte znovu celú nahrávku a zastavte po prvej časti. 
Ukážte deťom označený príklad vedľa obrázku b. 

•	 Prehrajte celú nahrávku, urobte pauzu po každej časti, aby 
deti označili správne počasie na každý deň. 

•	 Prehrajte ešte raz, aby si deti dokončili a skontrolovali 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
Hello, and here is the weather. 
1  It’s Monday. It’s six o’clock in the morning. It’s a sunny morning. 
2  It’s Wednesday at six o’clock. The weather is very windy.  

Be careful!
3  It’s Friday at six o’clock. It’s raining. Don’t forget your umbrellas. 

Don’t get wet. 
4  Sunday morning at six. Here is the weather. It’s cold outside. 

Keep warm! 

ODPOVEDE
1 b  2 b  3 b  4 a

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
  a odpovedajte.
•	 Vyzvite jednotlivca alebo celú skupinu, aby nahlas prečítali 

slová z rámčeka. Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a 
povedali, aké je na nich počasie. 

•	 Jednému žiakovi položte otázku z textových bublín. Trieda 
počúva odpoveď.

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo kladú 
otázky o počasí na jednotlivé dni.     

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte. 
•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 

odpovede pred triedou. 

Rozšírenie
•	 Rozšírte cvičenie 2. Žiaci si navzájom budú radiť, čo si 

obliecť/ a čo robiť počas daného počasia, napríklad:  
It’s Monday. What’s the weather like? It’s cold. Wear a coat 
and keep warm!

3  Circle the verbs. Underline the adjectives. /  
    Zakrúžkujte slovesá. Podčiarknite prídavné mená.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu odpíšte príklad z 

učebnice. 
•	 Vyzvite deti, aby vám povedali, ktoré je sloveso (an action 

or ‘doing’ word). Jedného žiaka zavolajte dopredu, aby určil 
a zakrúžkoval sloveso (wears). Vysvetlite, že wears je to, čo 
označuje činnosť, čo robí.

•	 Prečítajte si s deťmi rámček Remember a pripomeňte si, čo 
je prídavné meno. K tabuli zavolajte ďalšieho žiaka, aby vo 
vete podčiarkol prídavné meno (big). Vysvetlite, že slovo 
big opisuje kabát. 

•	 Napíšte niektoré svoje vety na tabuľu a cvičenie zopakujte, 
napríklad: She goes to school on a blue bus. He swims in the 
cold sea.  

•	 Deti vyzvite, aby zakrúžkovali vo vetách slovesá  
a podčiarkli prídavné mená.  

•	 Prechádzajte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 She opens  her yellow umbrella.
2 He eats  a hot pizza.
3 I drink  a cold milkshake.
4 We play  in the small playground.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte nasledovné vety s medzerou: 
•	 I ___ a nice sandwich. He plays with a ___ train.
•	 Deti si ich odpíšu a doplnia vhodným slovesom alebo 

prídavným menom. 
•	 Deti vo vetách zakrúžkujú slovesá a podčiarknu 

prídavné mená.

 Poznámka:  Teraz si môžete vypracovať cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 73. Deti si precvičia písanie o počasí. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 73
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 21
Lekcia 10 test, Testovacia kniha strana  28
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 10 • Počúvaj doma•
 • Stopa 31 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 32 (Pieseň), 
 Stopa 33 (Fonetika)
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 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať rôzne druhy oblečenia
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt
Ďalšie: people

Materials
CD $ 100, 106–108; Plagát k príbehu 10 a 11; Obrázkové 
kartičky oblečenia 107–112

Aktivity na rozcvičenie $ 100
•	 Zaspievajte si pesničku What’s the weather like today?  

zo strany 70 a nalaďte triedu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej hodiny. 
•	 Zopakujte si príbeh pomocou plagátu k príbehu 10. 

Opýtajte sa Where do the family go? What do they wear? 
Why is everyone wet?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 107–112. 

Po jednej ich zdvíhajte a deti vymenujú druhy oblečenia.   
Názorne priblížte slová, ktoré deti nepoznajú.

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 
•	 Slová znovu vyslovte. Deti ich zopakujú a ukážu na 

oblečenie na sebe, ak ho práve majú oblečené. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 106
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, na ktorých sú 

rôzne typy oblečenia.    
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. Súčasne zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

slová zopakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt
jeans, scarf, shirt, gloves, skirt, boots
Listen and repeat.
skirt, scarf, gloves, jeans, boots, shirt

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 107
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
skirt, skirt, skirt
scarf, scarf, scarf
gloves, gloves, gloves
jeans, jeans, jeans
boots, boots, boots
shirt, shirt, shirt 

Rozšírenie
•	 Znovu si povedzte riekanku. Počas riekanky deti 

napodobňujú obliekanie častí odevov, o ktorých sa 
hovorí v riekanke. 

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 108
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 11. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o nich s 
deťmi. Povzbuďte deti, aby sa pokúsili povedať, o čom 
bude príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Why are Rosy, Tim and Grandma at the station? Can they find 
Tim’s aunt and cousins? What does Grandma do? Ujasnite si, 
že teta, bratranec a sesternica, ktorých Rosy a Tim čakajú, 
sú nové postavy, s ktorými sa žiaci ešte nestretli. 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie 
•	 Znovu prehrajte nahrávku. Keď deti budú počuť 

pomenovanie oblečenia, ktoré majú na sebe, postavia 
sa (šaty nemusia byť rovnakej farby).

•	 Spočítajte, koľko detí na konci riekanky stojí. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 74
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 114

 11  What are you wearing?
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Hodina 2  Učebnica strana 75 

 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo majú ľudia 
oblečené 
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: What are you wearing? I’m wearing a blue skirt. 
What’s she wearing? She’s wearing red trousers.

Zoznam pomôcok  
CD $ 108; Plagát k príbehu 11; Obrázkové kartičky 
oblečenia 107–112

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Do it! (viď strana 20) a zopakujte si slovnú 

zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa odohralo v 

poslednom príbehu. Pomôžte im plagátom k príbehu 11. 
•	 Plagát odložte a opýtajte sa detí, o ktorých častiach 

oblečenia sa v príbehu hovorilo. 

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
     Počúvajte znovu príbeh a opakujte. Hrajte. $ 108
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 74, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko častí oblečenia si zapamätali  
z príbehu v úvodnej aktivite.   

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte, 
aby deti text zopakovali. 

•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 
postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do šesťčlenných skupín. Zahrajú si Rosy, 
Tima, starú mamu, tetu, sesternicu Milly a bratranca Joea.    

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Vyzvite deti, aby si precvičili scénky v skupinách (Milly a 
Joe nehovoria žiadny text). 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a kontrolujte správnu výslovnosť. 
•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 

triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Tim ukazuje smerom k vlaku.       

Obrázok 2: Tim sa zmätene obzerá okolo seba.      

Obrázok 3: Stará mama a teta si k ušiam priložia ruku, ako 
keby telefonovali.      

Obrázok 4: Stará mama a teta stále telefonujú. Teta ukazuje 
na Joea.    

Obrázok 5: Stará mama a teta sa zrazia chrbtami, ako 
ustupujú dozadu.      

Obrázok 6: Všetci sa vítajú s otvorenou náručou.      

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky, za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety a otázky napíšte na tabuľu. Znovu vety prečítajte 

a mimikou napodobnite činnosti, aby ste priblížili ich 
význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte aktivity v každej vete a nahraďte ich kartičkami, 
aby ste si precvičili vety rovnakého vzorca, napríklad: 
I’m wearing a blue scarf. He’s wearing yellow gloves. She’s 
wearing a red scarf. Vyslovte nové vety a deti ich opakujú.  

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zamenili slová a vytvorili nové vety.  

 Poznámka:  Deti si asi všimnú, že niektoré z týchto slov 
majú pri sebe člen a niektoré nemajú. Bude dobré nacvičiť 
si tieto spojenia s členmi, aby si deti zafixovali spojenia ako 
a skirt / a shirt / a scarf s členom a trousers / jeans / boots bez 
člena.  Ak to uznáte za vhodné, vysvetlite deťom, že slová 
trousers a jeans sa v angličtine považujú za podstatné mená 
v množnom čísle. Môžete im povedať aj to, že sa neskôr o 
takýchto slovách budú učiť viac. 

3  Match and write. / Priraďte a píšte.
•	 Spoločne sa pozrite na prvé vety. Prečítajte otázku 

a sledujte v učebnici modrú čiaru a názorne deťom 
ukážte, ako sa spája so správnou odpoveďou. Prečítajte 
odpoveď, ale nie do konca, aby deti mohli nahlas povedať 
chýbajúce slovo. 

•	 Poskytnite deťom čas, aby si prečítali ostatné vety, spojili 
ich so správnymi odpoveďami a zároveň do viet doplnili 
chýbajúce slová, ktoré označujú časť oblečenia. 

•	 Počas aktivity sa prechádzajte medzi deťmi a  pomáhajte 
im, ak je to potrebné. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 b, skirt  2 a, jeans  3 e, boots  4 c, shirt  5 d, gloves

4  Ask and answer. / Pýtajte sa a odpovedajte.
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Jedného 

žiaka vyzvite, aby sa postavil. Položte mu otázku, na ktorú 
odpovie. Trieda počúva. 

•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo sa navzájom pýtajú a 
odpovedajú na otázku, čo majú ľudia oblečené v cvičení 3.

•	 Prechádzajte sa medzi deťmi. Pomáhajte im s výslovnosťou 
a názorne vyslovte slová a spojenia, ak je to potrebné. 

•	 Môžete niektoré dvojice vyzvať, aby sa pýtali a odpovedali 
nahlas pred triedou. 

Optional activity
•	 Jedného žiaka vyzvite, aby sa postavil. Triedy sa opýtajte 

napríklad: What’s Fatima wearing? Vyzvite jedného žiaka, 
aby vám opísal jednotlivé časti oblečenia, napríklad:  
She’s wearing a brown shirt. / She’s wearing black boots.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 75
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 110
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Gramatika
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 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Povedať, koľko je hodín 
Používať výrazy na určovanie času v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: o’clock, quarter past, half past, quarter to
Ďalšie: platform, here comes…, slow 

Zoznam pomôcok
CD $ 109–110; Obrázkové kartičky času 113–116; 
hračkárske hodinky alebo hodinky z KM z lekcie 8 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa Mime the word (viď strana 20) a zopakujte si 

slovnú zásobu oblečenia z hodiny 1. Deti napodobňujú 
obliekanie jednotlivých častí oblečenia.  

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 113–116. Po 

jednej kartičky zdvihnite, hovorte slovné spojenia a deti 
ich opakujú.  

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 109
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria frázy.   

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú frázy.   
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a potom 

zopakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 113–116 a vyzvite 

jednotlivcov, aby  vyslovili slovné spojenia.   
•	 Zdvihnite jedny hodiny, ktoré ste spravili v triede z KM v 

lekcii 8. Pohybujte veľkou ručičkou a deti povedia, či je to 
o’clock, quarter past, half past, alebo quarter to.

Prepis nahrávky
Listen and point.
o’clock, quarter past, half past, quarter to
quarter to, quarter past, o’clock, half past
Listen and repeat.
o’clock, quarter past, half past, quarter to

Rozšírenie
•	 Obrázkové kartičky 113–116 umiestnite na rôzne miesta 

na tabuli. Nahlas hovorte rôzne časy s použitím výrazov 
z tejto hodiny, napríklad: quarter to four / half past three / 
one o’clock.

•	 Deti súčasne ukážu na kartičku, ktorá zodpovedá 
príslušným výrazom. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 110
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé hodiny a deti hovoria, koľko je hodín. Vyzvite 
ich, aby sa pokúsili predvídať, o čom je pesnička (trains 
arriving at a station).   

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po 
vás. 

•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

Rozšírenie
•	 Deti sa opäť pozerajú na hodiny. Na každé hodiny 

ukážte a povedzte čas. Deti svoje ruky rozpažia tak, aby 
ukazovali príslušný čas. 

•	 Zopakujte, hovorte časy v náhodnom poradí. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky pre každú slohu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
On platform … / Here comes the train – rukami po oboch  
 stranách pohybujú ako kolesá na vlaku 

What’s the time? – pozerajú sa (alebo napodobnia, že sa  
 pozerajú) na hodinky

It’s three o’clock / quarter past three, etc. – ruky rozpažia do  
 polohy, ktorá zodpovedá času na hodinách

Kultúrna poznámka 
 Cestovanie vlakom a autobusom 
Väčšina veľkomiest a menších miest je v Británii prepojená 
železničnými traťami. Časové harmonogramy príchodov a 
odchodov nájdu cestujúci na informačných tabuliach na 
stanici, alebo sa môžu informovať o vlakoch telefonicky 
ešte pred odchodom z domu. Každá stanica má zvyčajne 
niekoľko nástupíšť a cestujúci si na obrazovkách zistia číslo 
nástupišťa, z ktorého ich vlak odchádza (alebo na ktoré 
prichádza, ak niekoho čakajú). Cestujúci, ktorí plánujú dlhú 
cestu, si lístky rezervujú ešte pred príchodom na stanicu, 
pretože lístky sa rýchlo vypredajú.  

Cestovanie diaľkovým autobusom je v Británii obľúbenou 
alternatívou popri vlaku, nakoľko je lacnejšie. V mestách 
sú zvyčajne autobusové stanice situované neďaleko 
železničnej stanice. Jedinou nevýhodou autobusov je, že sú 
oveľa pomalšie ako vlaky. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 76
Špeciálny hárok na písanie, SMF strana 22
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Nová slovná zásoba, Pieseň



  Unit 11 89
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 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Fonetika

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásku /ɘʊ/ v strede slov 
Porozumieť, ako magic e na konci slov mení samohlásku

Jazykové prostriedky
Základné: nose, rope, stone, bone, home
Ďalšie: hurry up

Zoznam pomôcok
CD $ 102, 111–113; Fonetické kartičky 7 (mop), 34–38 
(nose, rope, stone, bone, home); Fonetická kartička 29 
(bike)(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 102
•	 Opýtajte sa detí, ktorú hlásku si precvičovali naposledy  (/

aɪ/). Povedzte si riekanku zo strany 71, aby ste naladili 
triedu a zopakujte si hlásku /aɪ/.

•	 Napíšte na tabuľu slová z dnešnej hodiny (bike, kite, nine, 
white, a line). Nahlas vyslovujte slová spolu so žiakmi. 
Opýtajte sa detí What does magic e do?

Úvod  
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek. 

Zdvihnite fonetickú kartičku 7 a získajte slovo mop. 
Povedzte What’s the sound? (/ɒ/). Potom zdvihnite 
kartičku 34 a povedzte slovo nose a hlásku /ɘʊ/ a deti 
zborovo opakujú. 

•	 Povedzte mop a nose niekoľkokrát tak, aby deti mohli 
počuť dve odlišné samohlásky. Pripomeňte deťom Magic e 
makes the vowel long. Ukážte na magic e a zároveň ukážte 
prstom späť smerom k o. Vyslovte samohlásku a deti po 
vás zopakujú.

•	 Zopakujte postup aj s ostatnými kartičkami. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 111
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
/ɘʊ/ nose /ɘʊ/ rope /ɘʊ/ stone /ɘʊ/ bone /ɘʊ/ home
Listen and repeat.
/ɘʊ/ nose /ɘʊ/ rope /ɘʊ/ stone /ɘʊ/ bone /ɘʊ/ home

2  Listen and chant. / Počúvajte a rapujte. $ 112
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz, prerušte nahrávku po každom riadku a 

deti zopakujú.    
•	 Zopakujte postup, povzbuďte deti, aby sa pridali.  

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že držia lano. Svojimi rukami 

znázornite tento postoj a deti vás napodobnia. 
•	 Prehrajte riekanku ešte raz. Vždy, keď deti budú počuť 

hlásku magic e, budú sa šplhať po lane. 

3  Read the chant again. Circle the sound o_e. /  
    Prečítajte riekanku ešte raz. Zakrúžkujte hlásky o_e.
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na riekanku. Prvý riadok 

napíšte na tabuľu. 
•	 Jedného žiaka zavolajte, aby našiel príklad na písmenká  

o_e.  Žiak zakrúžkuje ope v slove rope.
•	 Poskytnite deťom čas, aby si riekanku celú prečítali a 

označili ďalšie príklady. 
•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
The dog has got my rope . My nose  is cold.
The dog is on a stone . Here is a bone .
Hurry up, dog. Hurry up, dog.
I want to go home . I want to go home .

4  Listen and complete the words. / Počúvajte   
   a dokončite slová. $ 113
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a pomenovali 

predmety, ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že im prehráte  
nahrávku, v ktorej budú počuť tieto slová. Deti doplnia 
chýbajúce písmená.  

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a urobte pauzu po 
prvom slove. Ukážte deťom, ako bolo slovo doplnené 
chýbajúcimi  písmenami r a p. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli dokončiť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 rope  2 nose  3 stone  4 home  5 bone

ODPOVEDE
1 rope  2 nose  3 stone  4 home  5 bone

Rozšírenie
•	 Fonetické kartičky slov bone a bike umiestnite na 

opačné konce tabule. Povedzte deťom, že budete čítať 
skupinu slov s magic e. Niektoré obsahujú hlásku /əʊ/ 
ako v slove bone a iné hlásku /aɪ/ ako v slove bike.

•	 Nahlas prečítajte nasledovné slová: rope, nine, kite, home, 
line, stone, white. Keď deti počujú hlásku /əʊ/ ukážu na 
kosť. Keď počujú hlásku /aɪ/ ukážu na slovo bike.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 77
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Fonetika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť básničke; nájsť špecifické 
informácie v texte 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba
Ďalšie: coach, pass by, wave (v), get on, sit down, seaside, town 

Zoznam pomôcok 
CD $ 110, 114; pre každú päťčlennú skupinu fotokópia 
básničky, rozstrihaná podľa slôh (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 110
•	 Zaspievajte si Here comes the train! zo strany 76 a pripravte 

sa na tému dnešnej hodiny. 

Úvod 
•	 Naučte deti slovko coach. Vysvetlite im, že autobusy - 

buses, jazdia na kratšie vzdialenosti a často zastavujú, kým  
coaches - diaľkové autobusy, jazdia na veľké vzdialenosti 
a stoja len na niekoľkých zastávkach. Diaľkové autobusy 
sú pohodlnejšie ako obyčajné autobusy. Na oknách sú 
závesy, svetlo je nad každým sedadlom a dokonca sú v 
nich nainštalované aj malé obrazovky, takže cestujúci 
môžu pozerať počas cesty aj film. 

•	 Opýtajte sa Do you travel by coach? Where do you go by 
coach? Do you like travelling by coach?

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a pokúsili sa 
predpovedať, o čom budú počúvať, napríklad: It’s about 
coaches. The boy and girl go on the coach with their mum.  
Pozrite sa  s deťmi na tvar textu a vyvoďte spoločne, že je 
to básnička, pretože je text rozdelený na slohy. 

1  Look at the pictures. What colour is the coach?  
  What’s the time? / Pozerajte sa na obrázky.  
  Akú farbu má autobus? Koľko je hodín?
•	 Deti sa pozerajú na obrázok. Ukážte na autobus na konci 

radu a opýtajte sa What colour is the coach? Vyzvite deti, 
aby sa pozreli na hodiny. Opýtajte sa What’s the time?

•	 Môžete položiť aj ďalšie otázky k obrázku, napríklad: How 
many people can you see at the station? What have they got? 
What’s the girl / the boy / their mum wearing?

ODPOVEDE
The coach is red and yellow. The time is half past two.

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 114
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú básničku. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhý raz. Odpovedzte deťom na 

všetky prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: Where are 

the boy and his family? What does the boy look at? Where 
does he go on the coach?

3  Read again. Circle the false word and write  
  the correct word. / Čítajte znovu. Zakrúžkujte  
  nesprávne slovo a napíšte správne slovo.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu napíšte príklad z učebnice. 
•	 Opýtajte sa detí Is the sentence correct? (No).  K tabuli 

zavolajte jedného žiaka, aby zakrúžkoval nesprávne slovo 
vo vete (train). Ďalšieho žiaka zavolajte k tabuli, aby vedľa 
vety napísal správne slovo (coach).

•	 Napíšte niektoré svoje vety na tabuľu. Každá veta musí 
obsahovať jedno nesprávne slovo a postup zopakujte, 
napríklad Here comes their car. Some people are short, some 
are long. They get on the coach and stand up.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali text a zakrúžkovali 
nesprávne slová a vedľa každej vety napísali správne slovo.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Prečítajte každú vetu. Deti 
vám povedia, ktoré slovo je nesprávne a ktoré správne. 

ODPOVEDE
1 They are at the train  station. (coach)
2 It’s half past nine . (two)
3 The coach is red and green . (yellow)
4 Some bags are big. Some are short . (small)
5 They go to their grandpa ’s seaside town. (aunt)

Rozšírenie 
•	 Na tabuľu napíšte nasledovné slová: coach, people, bags, 

hair. 
•	 Deti pracujú v štvorčlenných skupinách. Rýchlo očami 

prebehnú text a nájdu dve alebo viac prídavných mien, 
ktoré opisujú jednotlivé veci: (coach – red, yellow; people 
– short, tall; bags – big, small; hair – long, curly, short).

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby vytvorili päťčlenné skupiny.  Deti si 

zatvoria učebnice.  
•	 Každej skupine dajte fotokópiu básničky, ale postrihanú 

na jednotlivé slohy. Deti spolupracujú a usporiadajú 
slohy do správneho poradia.  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit srana 78



  Unit 11 91

Hodina 6  Učebnica strana 79 

 Digitálna trieda  • Lekcia 11 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať ľudí podľa opisu ich oblečenia
Hovorenie: opísať, čo majú ľudia oblečené 
Písanie: rozlišovať medzi to a past; písať o svojom 
oblečení (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 

Zoznam pomôcok 
CD $ 115; hračkárske hodiny alebo hodiny z KM z lekcie 
8 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vyzvite deti, aby menovali časti oblečenia, ktoré sa naučili 

v tejto lekcii alebo v predchádzajúcom ročníku, alebo sa 
ich už naučili niekde inde. Slová napíšte na tabuľu. 

•	 Zahrajte sa Bingo (viď strana 21) so slovami na tabuli.

Lead-in
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z básničky z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa Where are the people? 
What colour is the coach? Where is the family going?

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a 
povedali, čo vidia. Vyzvite ich, aby sa pokúsili predpovedať, 
o čom budú počúvať.    

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 115
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú rozhovor medzi dievčaťom 

a jej matkou, ktoré sú na stanici a čakajú svojich príbuzných.   
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na ľudí, 

ktorých opis súčasne odznieva.   
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a zastavte po prvej položke, 

aby deti určili správnu osobu. Upozornite ich na príklad 
v učebnici. Prehrajte celú  nahrávku, zastavte po každej 
položke, aby deti číslami označili ľudí v správnom poradí.    

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti dokončili a 
skontrolovali odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky
Girl I can’t see my family. Where are they? 
1  Mum I can see your cousin. She’s wearing a pink dress and long, 

white socks. 
 Girl Oh, yes! I see her! 
2  Mum And I can see your aunt. She’s wearing a green scarf and 

brown boots. 
3  Girl Oh, yes! Now I can see my uncle. He’s wearing a brown hat 

and he’s got blue gloves. 
4  Mum There’s your cousin, Zack. He’s wearing jeans and a red 

shirt. 
5  Girl And there’s my friend Molly. She’s wearing an orange skirt 

and a blue T-shirt.

ODPOVEDE
(from left to right) 1, 4, 2, 5, 3

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte. 
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Jeden žiak 

nech sa postaví. Prečítajte mu otázky a žiak na ne odpovie 
podľa obrázku v cvičení 1. Deti otázku aj odpoveď 
zborovo zopakujú.   

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo sa 
pýtajú a odpovedajú na otázky o ľuďoch na obrázku.     

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte so 
slovnou zásobou.  

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby názorne predviedli otázky a 
odpovede pred triedou. 

Rozšírenie
•	 Zoberte si hračkárske hodiny (alebo hodiny z KM  

Vystrihni a urob) a zopakujte si výrazy na vyjadrenie času 
z hodiny 3 z prípravy k cvičeniu 3. Nastavte ručičky na pol 
3. Opýtajte sa What time is it? Zopakujte. Striedajte čas.  

•	 Nahlas hovorte rôzne časy. Deti rukami napodobňujú 
hodiny a ukazujú čas. 

3 Circle to and past. Tick (✓) the correct clock.  /  
 Zakrúžkujte to a past. Označte (✓) správne hodinky. 
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu prepíšte príklad a 

hodiny z učebnice. 
•	 Zavolajte žiaka, aby zakrúžkoval slovo to. Zavolajte druhého 

žiaka, aby označil správne hodiny. Opýtajte sa, ktorú vetu by 
vybrali pre druhé hodiny (It’s quarter past three).

•	 Niektoré svoje vety s časom napíšte na tabuľu a postup 
zopakujte. 

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im čas, 
aby zakrúžkovali to alebo past a označili správne hodiny. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Deti správny čas 

napodobnia pomocou rúk. 

ODPOVEDE
1 It’s quarter  3 It’s quarter 

past  nine.   to  four. 

2 It’s quarter 4 It’s quarter 
to  seven.  past  eight.

Rozšírenie
•	 Jedného žiaka zavolajte pred triedu.  Dajte mu hračkárske 

hodiny. Iného žiaka vyzvite, aby povedal nejaký čas, ktorý 
prvý žiak napodobní svojimi rukami ako na hodinách. 

•	 Zopakujte aj s ďalšími deťmi

 Poznámka:  Teraz si deti môžu precvičiť v pracovnom zošite 
na strane 79 písanie o tom, čo majú oblečené.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 79
Hárok rozvoja osobnosti,  KM strana 23
Lekcia 11 test, Testovacia kniha strana 29
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 11 • Počúvaj doma• 
 • Stopa 34 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 35 (Pieseň), 
 Stopa 36 (Fonetika)
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 Digitálna trieda  • Lekcia 12 • Nová slovná zásoba / 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať slová, ktoré súvisia so svadbou
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: wedding, guests, cake, bride, band, invitation
Ďalšie: watch (v), video (n), dance (v), sleep

Zoznam pomôcok 
CD $ 110, 116–118; Plagáty k príbehom 11 a 12; 
Obrázkové kartičky osláv 117–122; svadobný časopis 
alebo fotografie zo svadby (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 110
•	 Zaspievajte si Here comes the train! zo strany 76 a nalaďte 

triedu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej hodiny. 
•	 Zopakujte si príbeh pomocou plagátu k príbehu 11. 

Opýtajte sa Where are Rosy, Tim and Grandma? Can Tim see 
his aunt and cousins? How does Grandma find them?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 117–122 a 

vyvoďte slovnú zásobu príležitostí. Po jednej ich zdvíhajte a 
deti povedia, čo vidia. Vyslovte slová, ktoré deti nepoznajú.

•	  Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 116
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré vyjadrujú 

slová súvisiace so svadbou.      
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. Súčasne zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove  

a deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

slová zopakujú.  
•	 Zdvihnite hore kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, 

aby nahlas hovorili slová. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
wedding, guests, cake, bride, band, invitation
bride, wedding, cake, invitation, guests, band
Listen and repeat.
wedding, guests, cake, bride, band, invitation

Rozšírenie
•	 S kartičkami osláv 117–122 sa zahrajte Where was it?  

(viď strana 19).  

Rozšírenie
•	 Ak máte svadobný časopis alebo nejaké fotografie zo 

svadby, kde ste boli, môžete obrázky deťom ukázať a 
opýtať sa ich, čo na nich vidia. 

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 117
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku, bez nahrávky.  

Prepis nhrávky
wedding, wedding, wedding
guests, guests, guests
cake, cake, cake
bride, bride, bride
band, band, band
invitation, invitation, invitation

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 118
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 12. Postupne 

ukazujte na každý obrázok a porozprávajte sa o nich s 
deťmi. Povzbuďte deti k predvídaniu obsahu príbehu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
What are Mum and Dad watching? Who is at the wedding? 
What is Milly doing?. 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie
•	 Zo skupiny slov súvisiacich s oslavou určte každému 

žiakovi jedno slovo. 
•	 Prečítajte nasledovný príbeh a urobte krátku pauzu po 

každej vete: 
Today there’s a wedding in our town. I’ve got an invitation. 
The bride is my sister. There are lots of guests. There’s a big 
cake. There’s a great band. We all dance.

•	 Deti sa postavia, ak budú počuť svoje slovo. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 80
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 115

 12  You’re sleeping!
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Hodina 2  Učebnica strana 81 

 Digitálna trieda • Lekcia 12 • Gramatika 

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny
Pýtať sa a odpovedať na otázky o tom, čo ľudia robia
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: What are you / they doing? I’m / We’re / They’re 
talking. What’s he / she doing? He / She’s eating.

Zoznam pomôcok  
CD $ 118;Plagát k príbehu 12; Obrázkové kartičky osláv 
117–122

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Jump (viď strana 19) s kartičkami 117–122 a 

zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej lekcie. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa odohralo v 

poslednom príbehu. Pomôžte im plagátom k príbehu 12. 
•	 Plagát zakryte a opýtajte sa detí, ktoré slová súvisiace 

oslavou sa v príbehu spomínajú.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
    Počúvajte znovu príbeh a opakujte. Hrajte $ 118
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 80, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko slov si zapamätali z príbehu z 
úvodnej aktivity.   

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku v texte, 
aby deti ho zopakovali. 

•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 
postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do sedemčlenných skupín. Zahrajú si mamu, 
otca, Rosy, Tima, Milly, starého otca a starú mamu.      

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne, ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Deti si môžu precvičiť scénky v skupinách. (Starý otec a 
stará mama nehovoria žiadny text.)

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a kontrolujte správnu výslovnosť. 
•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou 

triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Rosy ukazuje na televíznu obrazovku.        

Obrázok 2: (v TV) Mama a otec tancujú.       

Obrázok 3: (v TV) Otec si pochutnáva na koláči.      

Obrázok 4: (v TV) Starý otec gestikuluje smerom k starej 
mame a niečo jej hovorí.    

Obrázok 5: (v TV) Milly si zatvára oči a ruky si ukladá na hruď 
ako spiace dieťa.     

Obrázok 6: Rosy a Milly ukazujú na televíznu obrazovku a 
smejú sa.       

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky, za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Na tabuľu napíšte iba odpovede. Znovu ich prečítajte 

a mimikou napodobnite činnosti, aby ste priblížili ich 
význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 Zmažte posledné slovo v každej vete a vyzvite deti, 
aby ich nahradili, napríklad: I’m dancing with Rosy. We’re 
watching a film. He’s eating pizza. They’re singing Povedzte 
nové vety a deti ich zopakujú.    

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zamenili slová a vytvorili nové vety.  

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si príbeh na strane 80 znovu prečítali a 

našli príklady viet podobných tým, ktoré sú v cvičení 2.

3  Look and circle. / Pozerajte a zakrúžkujte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Ukazujte na každý 

obrázok a deti hovoria svadobné slová. 
•	 Pozrite sa znovu na prvý obrázok. Opýtajte sa What has 

she got? Ujasnite si, že dievčatko dostalo pozvánku. Nahlas 
prečítajte obidve možnosti a opýtajte sa, ktorá je správna 
(The girl has got an invitation). Názorne ukážte, ako sa 
správna odpoveď zakrúžkuje.   

•	 Opýtajte sa Is she reading or singing? Deti zakrúžkujú slovo 
reading.

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby si prečítali aj ostatné 
vety a zakrúžkovali správne slová. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 an invitation, reading  2 band, playing music  3 bride, 
wearing  4 guests, talking  5 wedding cake, eating

Rozšírenie
•	 Urobte s deťmi aktivitu, v ktorej si precvičia tvorenie 

nového tvaru slovesa. 
•	 Zahrajte sa hru na napodobňovanie. Jedného žiaka 

vyzvite, aby sa postavil. Zašepkajte mu jednu aktivitu, 
napríklad: Do your homework / brush your teeth / eat your 
lunch.

•	 Triedy sa opýtajte What’s he / she doing? Povzbuďte deti, 
aby v odpovedi použili tvar He’s / She’s …ing. 

•	 Ten, kto ako prvý správne určí činnosť ide 
napodobňovať. 

•	 Zopakujte niekoľkokrát. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 81
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Gramatika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 12 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať činnosti, ktorými sa ľudia pripravujú na oslavu  
Použiť tieto slová a slovné spojenia v kontexte pesničky  

Jazykové prostriedky
Základné: make a cake, wash the car, brush my hair, take photos
Ďalšie: get ready, suit (n), by my side, excited, can’t wait

Zoznam pomôcok
CD $ 119–120; Obrázkové kartičky osláv 117–122; 
Obrázkové kartičky príprav 123–126

Aktivity na rozcvičenie 
•	 S kartičkami 117–122  sa zahrajte What’s missing?  

(viď strana 20) a zopakujte si slová z hodiny 1. 

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 123–126. 

Po jednej kartičky zdvihnite, hovorte slovné spojenia a 
deti ich zopakujú. Môžete si pomôcť aj mimikou, aby ste 
deťom slová pripomenuli.    

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 119
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria frázy.   

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú frázy.   
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a potom zopakujú. 
•	 Po jednom zdvihnite kartičky 123–126 a vyzvite 

jednotlivcov, aby slovné spojenia vyslovili.  

Prepis nahrávky
Listen and point.
make a cake, wash the car, brush my hair, take photos
brush my hair, make a cake, take photos, wash the car
Listen and repeat.
make a cake, wash the car, brush my hair, take photos

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa s triedou Whispers (viď strana 19) a 

používajte nové slovné spojenia. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 120
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na ne a 

deti vám povedia, čo ľudia na obrázkoch robia.   
•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 

Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 
•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po 

vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky pre každú slohu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
I’m wearing a suit / tie – zapínajú si sako a upravujú kravatu

I’ve got my family by my side –doširoka otvoria ruky

Mum’s making cakes – dávajú na koláč cukrovú výzdobu

Dad is washing the car – čistia handrou auto

My sister is wearing a big, pink dress – dievčatá sa predvádzajú  
 v šatách; chlapci natiahnu ruku, akoby ukázali na sestru

I’m brushing my hair – češú si vlasy  

My sister is taking lots of photos – zdvihnú k očiam fotoaparát  
 a stlačia gombík 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hru Simon says… a využite nový gramatický 

tvar. Skôr než sa začnete hrať, zopakujte si so žiakmi 
tvorenie tvarov. Napíšte na tabuľu I’m …ing a We’re …
ing on the board.

•	 Používajte v hre slová z obrázkových kartičiek a 
pesničky, napríklad: Simon says I’m brushing my hair.

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby dávali povely tak, že vytvoria 
nový tvar I’m …ing a We’re …ing.

Kultúrna poznámka 
Sobáše v Británii
Dvojice v Británii, ktoré sa chystajú zosobášiť si môžu 
vybrať z viacerých možností ako ich svadba bude vyzerať. 
Môžu mať cirkevný sobáš v kostole, alebo sa môžu 
rozhodnúť pre civilný sobáš (nie cirkevný) uzavretý v 
priestoroch mestskej radnice, v hoteli, na zámku alebo 
dokonca na futbalovom ihrisku. 

Pokiaľ je to tradičná svadba, s najväčšou pravdepodobnosťou 
sa bude konať v dome u nevesty. Hostia, ženích a jeho svedok 
(blízky priateľ alebo príbuzný ženícha) prídu na svadobný 
obrad ešte pred nevestou. S príchodom nevesty, ktorú 
sprevádza jej otec začne hrať hudba. Za nimi hneď nasledujú 
družičky, (jedna alebo viac mladých dievčat, ktoré sú priateľky 
rodiny alebo príbuzné). Nevesta má zvyčajne oblečené šaty 
bielej alebo krémovej farby s dlhou vlečkou. Tvár môže mať 
zakrytú malým závojom, ktorý nadvihne ženích potom, 
čo si povedali svoje áno. Po svadobnom obrade hostia 
zablahoželajú mladým a zahádžu ich kvetmi a konfetami 
(malé kúsky farebného papiera). 

Svadobná hostina pozostáva zvyčajne zo sýtej porcie jedla, 
za ktorou nasledujú príhovory nevestinho otca, ženícha a 
svedka. Po týchto príhovoroch nevesta a ženích rozkroja 
svadobnú tortu a každý hosť dostane z nej jeden kúsok. Je 
tradíciou, že sa pripraví “trvanlivý” ovocný koláč, z ktorého 
časť si mladomanželia ponechajú a zjedia ho pri oslave 
narodenia svojho prvého dieťaťa. Večer sa naplno rozprúdi 
zábava a tanec, kde nechýba dobrá hudba. Postará sa o ňu 
DJ alebo hudobná skupina. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 82
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 24
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Nová slovná zásoba, Pieseň 
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Hodina 4  Učebnica strana  83 

 Digitálna trieda  • Lekcia 12 • Fonetika 

Fonetika

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásku /uː/ v strede slov 
Porozumieť ako magic e na konci slov mení samohlásku

Jazykové prostriedky
Základné: cube, flute, June, tube
Ďalšie: month

Zoznam pomôcok
CD $ 112, 121–123; Fonetické kartičky 8 (bus), 39–42 
(June, flute, tube, cube); Fonetické kartičky 25–38 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 112
•	 Opýtajte sa detí, ktorú hlásku si precvičovali naposledy 

(/əʊ/). Povedzte si riekanku zo strany 77, aby ste naladili 
triedu a zopakujte si hlásku /əʊ/.

•	 Napíšte na tabuľu slová z hodiny (nose, rope, stone, bone, a 
home). Nahlas vyslovujte slová spolu so žiakmi. Opýtajte sa 
detí What does magic e do?

Úvod 
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek. 

Zdvihnite fonetickú kartičku 8 a získajte slovo bus. Povedzte 
What’s the sound? (/ʌ/ . Potom zdvihnite kartičku 39 a 
povedzte slovo June a hlásku /uː/ a deti zborovo opakujú. 

•	 Povedzte bus a June niekoľkokrát tak, aby deti mohli počuť 
dve odlišné samohlásky. Pripomeňte deťom Magic e 
makes the vowel long. Ukážte na magic e a zároveň ukážte 
prstom späť smerom k u. Vyslovte samohlásku a deti po 
vás zopakujú.

•	 Zopakujte aj s ostatnými kartičkami. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte ukazujte  
  a opakujte. $ 121
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/uː/ June /uː/ flute /uː/ tube /uː/ cube
Listen and repeat.
/uː/ June /uː/ flute /uː/ tube /uː/ cube

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 122
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz, prerušte nahrávku po každom riadku a 

deti zopakujú.    
•	 Zopakujte a povzbuďte deti, aby sa pridali.  

3  Read the chant again. Circle the sound u_e. /  
    Prečítajte riekanku ešte raz. Zakrúžkujte hlásku u_e.
•	 Prvý riadok riekanky napíšte na tabuľu. Jedného žiaka 

zavolajte dopredu, aby našiel príklad na písmenká u_e a 
zakrúžkoval ich. Žiak zakrúžkuje une v slove June.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si celú riekanku prečítali a 
označili ďalšie príklady. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
This month is June 
And it’s my birthday!
I’ve got a puzzle cube ,
I can play all day.
I’ve got a new flute 
For my birthday,
And a poster in a tube .
What a happy day!

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová. $ 123
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že tieto slová budú počuť 
v nahrávke. Deti doplnia chýbajúce písmená.  

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a urobte pauzu po 
prvom slove. Ukážte deťom, ako bolo doplnené slovo 
chýbajúcimi  písmenami t a b. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli dokončiť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Transcript
1 tube  2 June  3 flute  4 cube

ANSWERS
1 tube  2 June  3 flute  4 cube

Prepis nahrávky
•	 Na tabuľu umiestnite všetky fonetické kartičky magic e  

z lekcie 9–12 tak, aby vznikol jeden  rad  pre každú 
hlásku. 

•	 Ukazujte na jednotlivé slová a deti hovoria hlásky. 
•	 Z každého radu odstráňte jednu kartu. Znovu ukazujte 

na karty a deti hovoria slová. Keď narazíte na prázdne 
miesto, deti povedia slovo, ktoré tam predtým bolo. 

•	 Opakujte postup, až kým nie sú odstránené všetky karty, 
alebo až kým už deti nevedia pokračovať. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 83
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Fonetika  
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Hodina 5  Učebnica strana 84 

 Digitálna trieda  • Lekcia 12 • Čítanie

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie:  čítať a porozumieť opisnému emailu; dokončiť 
otázky pomocou informácií z textu 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: summer, party, clean (v), letters, think, send, soon 

Zoznam pomôcok 
CD $ 120, 124; ručne nakreslený obrázok ľudí, ktorí sa 
bavia na večierku; čistý hárok papiera pre každého žiaka 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 120
•	 Zaspievajte si We’re getting ready for the wedding! zo strany 

82 a nalaďte triedu. 

Úvod 
•	 Pohovorte si s deťmi o večierkoch. Opýtajte sa Do you like 

parties? When do you have parties? What do you do to get 
ready for a party? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na text v učebnici a povedali, 
aký je to text (an email). Deti si pozrú prvý a posledný 
riadok. Opýtajte sa, komu je adresovaný (Hannah) a od 
koho je (Bella). 

•	 Vyzvite deti, aby si pozreli obrázky a pokúsili sa povedať, o 
čom text bude (it’s about getting ready for a party).

1  Look at the pictures. What are they doing? /  
  Pozerajte na obrázky. Čo robia ľudia na  
  obrázkoch?
•	 Deti sa znovu pozerajú na obrázky. Na každý ukážte a 

opýtajte sa What are they doing? Usmernite deti, aby v 
odpovediach použili gramatickú konštrukciu They’re …ing.

•	 Deti môžu pracovať vo dvojiciach a striedavo si kladú 
otázky o tom, čo ľudia na obrázkoch robia a odpovedajú 
na ne. 

ODPOVEDE
cleaning the flat, choosing a dress, looking at cakes

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 124
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu, v ktorej 

Bella nahlas číta svoj email.   
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 

prípadné otázky. 
•	 Porozumenie skontrolujte otázkami, napríklad: What are 

Bella’s family and friends doing to get ready for the party? 
What’s Bella doing with her aunt? What are Bella and her 
brother choosing? 

Rozšírenie
•	 Nasledujúce vety deťom nahlas prečítajte. Deti 

prebehnú očami text a určia, či sú pravdive alebo 
nepravdivé: 
It’s Bella’s birthday. (F) 
Bella’s brother is helping with the cooking and cleaning. (T) 
Bella is choosing party dresses with her sister. (F) 
The invitations are pretty. (T) 
Bella doesn’t like the big cake. (F)

3  Read again. Write. / Čítajte znovu. Píšte.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu odpíšte príklad otázky 

a odpoveď s medzerou. 
•	 Vyzvite deti, aby očami prebehli text a našli chýbajúce 

slová. Chýbajúce slová napíšte do medzier. 
•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety a odpovede s 

medzerou. Každá musí obsahovať nesprávne slovo. 
Postup opakujte, napríklad: What is Bella getting ready for? 
She’s getting ready for the _______. What is Bella’s family 
cleaning? They’re cleaning the ________.

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im 
čas, aby si znovu prečítali text a dokončili odpovede so 
správnymi slovami.

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Položte tieto otázky 
niektorým žiakom. Žiaci odpovedajú na otázky. 

ODPOVEDE
1 Who is Bella helping? She’s helping her mum and dad.
2 What is her aunt’s name? Her name’s Lola.
3 What colour is Bella’s party dress? It’s green and white.
4 What colour are the invitations? They’re yellow and purple.
5 What cakes does Bella’s brother like? He likes the little cakes.
6 What cake does Bella like? She likes the big chocolate cake.

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa hru na kreslenie. Každému žiakovi dajte čistý 

hárok papiera. 
•	 Povedzte deťom, že ste na svoj papier nakreslili večierok 

a že im ho opíšete. Deti pozorne počúvajú a kreslia na 
svoj papier, čo počujú. 

•	 Opíšte deťom svoj obrázok, napríklad: There are two girls 
dancing in the middle of the room. They are wearing party 
hats. Behind the girls, there is a table with a big cake on it.  
A boy is eating some of the cake… 

•	 Potom, čo opis dokončíte, poskytnite deťom čas, aby si 
svoje kresby dokončili. Zdvihnite svoj obrázok, aby ho 
každý videl. Deti si obrázky porovnajú. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 84
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Hodina 6  Učebnica strana 85 

 Digitálna trieda  • Lekcia 12 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: určovať ľudí na základe ich opisu
Hovorenie: rozprávať o tom, čo ľudia robia 
Písanie: určovať a písať ing na konci slovies v prítomnom 
priebehovom čase; napísať o večierku (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 

Zoznam pomôcok 
CD $ 125; Obrázkové kartičky príprav 123–126

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa inú verziu hry Freeze (viď strana 20). Zdvihnite 

jednu z kartičiek123–126 (alebo môžete činnosti nahlas 
hovoriť). Deti činnosti napodobňujú. Keď poviete Freeze 
zostanú v polohe, v akej sa práve nachádzajú. 

•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z emailovej správy z 
poslednej hodiny. Opýtajte sa What’s the email about? 
What does Bella do to get ready for the party?

•	 Dovoľte deťom, aby sa pozreli do učebnice na stranu 85 a 
pozreli sa, či si správne zapamätali. 

Úvod 
•	 Deti vyzvite, aby sa pozreli na cvičenie 1. Povedzte im 

These are the photos from Bella’s party. Opýtajte sa Who’s 
this? What’s he / she doing? Vyzvite deti, aby sa pokúsili 
predpovedať, o čom bude nahrávka. 

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 125
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej Bella 

odpovedá na email Hannah. V e-maile Bella hovorí o 
fotografiách z večierku.    

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na ľudí, 
ktorých opis súčasne odznieva.   

•	 Prehrajte celú  nahrávku a deti číslami označia ľudí v 
správnom poradí, tak ako odznel ich opis.    

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti dokončili svoje odpovede. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky
Dear Hannah,
Now I’ve got the photos of our summer party. 
1  In this picture, my aunt Lola is eating the chocolate cake. She 

likes chocolate. 
2  Here are my mum and dad. They are singing. They are very 

happy. 
3  This is me. I’m wearing my new green and white dress. 
4  Here is my brother. He’s eating one of the little cakes. 
5  Look at this picture. All the guests are talking and laughing. 

ODPOVEDE
(left to right) 3, 1, 2, 4, 5

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte. 
•	 Vyzvite deti, aby si prečítali slová v rámčeku. 
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Jeden žiak 

nech sa postaví. Ukážte na prvý obrázok a prečítajte 
otázku, na ktorú žiak odpovie. Deti otázku aj odpoveď 
zborovo zopakujú.   

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo sa 
pýtajú a odpovedajú na otázky o tom, čo ľudia robia.      

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte so 
slovnou zásobou.  

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby predviedli otázky a odpovede 
pred triedou. 

3  Read and circle ing. / Čítajte a zakrúžkujte ing.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Príklad z učebnice 

napíšte na tabuľu. 
•	 K tabuli zavolajte žiaka, aby vo vete zakrúžkoval ing. 
•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety a postup opakujte, 

napríklad: He’s eating a cake. I’m cooking the food. They’re 
sleeping.

•	 Deti sa pozerajú na cvičenie v učebnici. Poskytnite im čas, 
aby zakrúžkovali ing v každej vete. 

•	 Prechádzajte sa medzi žiakmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 We’re singing  songs together.
2 He’s talking  to his friend.
3 They’re listening  to the music.
4 She’s watching  the band.
5 She’s writing  the invitations.

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na e-mail na strane 84 a 

našli vety, ktoré obsahujú ing. Odpíšu si ich a v každej 
zakrúžkujú ing. 

 Poznámka:  Teraz môžete robiť cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 85 a deti si precvičia písanie o večierku. 

Opakovanie 4  Učebnica strana  86–87 

 OPaKOVanie KĽÚč sPrÁVnYcH ODPOVeDÍ, UčiteĽsKÚ KniHa strana 116 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 85
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 25
Testovacie kniha  
 • Lekcia 12 test, strana 30
 • Opakovací test 4, strana 31
 • Test zručností 4, strana 33
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 12 • Počúvaj doma•
 • Stopa 37 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 38 (Pieseň), 
 Stopa 39 (Fonetika )
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Lesson One  Učebnica strana 88 

 Digitálna trieda  • Lekcia 13 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať zvieratá
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky
Základné: cow, goat, horse, sheep, donkey, goose
Ďalšie: than, mummy, daddy, other

Zoznam pomôcok
CD $ 120, 126–128; Plagát k príbehu 12 a 13; Obrázkové 
kartičky zvierat z farmy 127–132

Aktivity na rozcvičenie $ 120
•	 Zaspievajte si We’re getting ready for the wedding! zo strany 

82 a nalaďte triedu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu  

z predchádzajúcej hodiny. 
•	 Zopakujte si príbeh pomocou plagátu k príbehu 12. 

Opýtajte sa What are Mum and Dad doing? What happens 
in the video?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 127–132 

a vyvoďte slovnú zásobu tejto hodiny. Po jednej ich 
zdvíhajte a deti pomenujú zvieratká. Názorne priblížte 
slová, ktoré deti nepoznajú.

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 126
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky, ktoré zobrazujú 

zvieratká z farmy.      
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. Súčasne zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

slová zopakujú.  
•	 Zdvihnite hore kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, 

aby nahlas hovorili slová. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
cow, goat, horse, sheep, donkey, goose
horse, goose, cow, sheep, goat, donkey
Listen and repeat.
cow, goat, horse, sheep, donkey, goose

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
  riekanu. $ 127
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
cow, cow, cow
goat, goat, goat
horse, horse, horse
sheep, sheep, sheep
donkey, donkey, donkey
goose, goose, goose

Rozšírenie 
•	 Zahrajte sa s triedou What’s the picture? (viď strana 21). 

Jeden žiak príde k tabuli a nakreslí zvieratko zo slovnej 
zásoby. Ostatné deti sa snažia čo najskôr zvieratko 
uhádnuť. 

Rozšírenie
•	 S kartičkami 127–132 sa zahrajte What have I got?  

(viď strana 20). Precvičte si názvy zvierat na farme. 

3 Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 128
•	 Prezentujte príbeh s plagátom k príbehu 13. Postupne 

ukazujte na obrázky a porozprávajte sa o nich s deťmi. 
Povzbuďte deti, aby sa pokúsili predpovedať, o čom je 
príbeh. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Where is the family? What animals do they see? Do they see 
big animals and small animals? 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 88
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 115

 13  Look at all the animals!
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Hodina 2  Učebnica strana 89 

 Digitálna trieda • Lekcia 13 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny
Porovnať veľkosť zvierat a výšku ľudí 
Písať vety v komparatíve
Zahrať príbeh

Jazykové prostriedky
Základné: This cow is bigger than that cow. The girl is taller 
than the boy.
Ďalšie: hen

Zoznam pomôcok  
CD $ 128; Plagát k príbehu 13; Obrázkové kartičky 
zvierat z farmy 127–132

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Order the letters (viď strana 20). Zopakujte si 

názvy zvierat na farme z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa odohralo v 

poslednom príbehu. Pomôžte im plagátom k príbehu 13. 
•	 Plagát zakryte a opýtajte sa detí, ktoré zvieratká z farmy sa 

spomínali príbehu.   

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte $ 128
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 88, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko zvierat si zapamätali.    
•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku, aby deti 

text zopakovali. 
•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 

postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do štvorčlenných skupín. Zahrajú si Rosy, 
Tima, starého otca a Billyho. Ak chcete, aby deti hrali aj 
zvieratká, pridajte rolu dvoch kráv, dvoch oviec, dvoch 
somárikov a troch kôz.        

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti názorne predvádzajú 
scénky súčasne ako ich počujú z nahrávky.

•	 Vyzvite deti, aby si precvičili scénky v skupinách. Pohybujte 
sa medzi deťmi a kontrolujte správnu výslovnosť. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred celou triedou.  

Scénky z príbehu
Obrázok 1: Starý otec ukazuje smerom k zvieratám.         

Obrázok 2: Billy sa nakláňa cez plot a ukazuje na kravu. 
(Jedna krava sa pyšne týči nad ostatnými kravami.)       

Obrázok 3: Billy ukazuje na ovečky. (Ovečky žujú trávu.)       

Obrázok 4: Billy ukazuje smerom k somárikovi. (Somáriky 
otáčajú hlavami.)    

Obrázok 5: Rosy ukazuje na kozu. (Kozy jedia trávu, ďalšia 
koza sa vypne vysoko a ohrýza končeky kríkov.)     

Obrázok 6: Deti a starý otec sa smejú pri pohľade na kozliatko.        

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety v druhom stupni prídavných mien, za 

každou vetou urobte pauzu, aby deti ukázali na obrázok a 
opakovali po vás. 

•	 Na tabuľu napíšte odpovede a otázky. Znovu ich prečítajte 
a napodobnite, že niečo je veľké alebo malé, aby ste 
priblížili význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 V každej vete zmažte slová označujúce zvieratá a nahraďte 
ich inými zvieratami z farmy, tak aby ste získali vety s 
rovnakou štruktúrou, napríklad: I’m dancing with Rosy. We’re 
watching a film. He’s eating pizza. They’re singing Povedzte 
nové vety a deti ich zopakujú.    

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zamenili slová a vytvorili nové vety.  

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte začiatok viet v druhom stupni 

prídavných mien a deti hovoria, aké nasledujú 
koncovky, napríklad: A cow is bigger than… Rosy is taller 
than… A goose is smaller than… Billy is shorter than…

3  Write. / Píšte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na slová v rámčeku. Spoločne si 

ich prečítajte. Pomocou gestikulácie naznačte ich veľkosť. 
Dopredu zavolajte nižšieho a vyššieho žiaka a povedzte, 
napríklad: Julia is taller than Miranda. Miranda is shorter 
than Julia. Presvedčte sa, že deti porozumeli, že slová tall a 
short používame, keď hovoríme o ľuďoch. 

•	 Na tabuľu umiestnite kartičky koňa a kozy. Deti vyzvite, 
aby sa pozreli na prvú vetu. Spoločne s triedou si vetu 
prečítajte, najprv ukážte na koňa a potom na kozu. Rukami 
naznačia, že kôň je veľký a koza je malá. 

•	 Poskytnite deťom dosť času, aby si prečítali ostatné vety a 
potom ich dokončili pridaním správneho slova.  

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné.
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.     

ODPOVEDE
1 The horse is bigger than the goat.
2 The girl is taller than the boy.
3 The boy is shorter than the girl.
4 The sheep is smaller than the cow.

4  Point and say. / Ukazujte a hovorte. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Vyvoďte slovo 

hen. Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Vyzvite 
jedného žiaka, aby sa postavil a nahlas prečítal prvú vetu. 

•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Potom sa 
striedajú a porovnávajú dievča s chlapcom a hus so 
sliepkou.

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 89
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Gramatika



 100 Unit 13

Hodina 3  Učebnica strana 90 

 Digitálna trieda  • Lekcia 13 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať prídavné mená, ktoré opisujú zvieratá 
Používať tieto prídavné mená v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: loud, quiet, fast, slow
Ďalšie: farm, cheep, cluck, honk, clop, clip, trot
Opakovanie: pomenovania zvierat na farme 

Zoznam pomôcok
CD $ 129–130; Obrázkové kartičky prídavných mien 
133–136; Obrázkové kartičky zvierat z farmy 127–132 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Zahrajte sa A long sentence (viď strana 21) so zvieratkami z 

farmy, ktoré sa deti naučili v tejto lekcii, alebo ktoré vedia 
v angličtine pomenovať. Začnite vetou On the farm there’s 
a goat. Prvý žiak pokračuje On the farm there’s a goat and a 
goose… a podobne.

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 133–136. 

Môžete si pomôcť aj mimikou, aby ste slová priblížili.     
•	 Po jednej kartičky zdvihnite, hovorte slová a deti ich zopakujú. 
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 129
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria slová.   

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.   
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a potom zopakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 133–136 a vyzvite 

jednotlivcov, aby slová nahlas vyslovili.   

Prepis nahrávky
Listen and point.
loud, quiet, fast, slow
quiet, loud, slow, fast
Listen and repeat.
loud, quiet, fast, slow

Rozšírenie
•	 Na tabuľu umiestnite kartičky 133–136. Ukazujte na 

obrázky a deti hovoria slová. 
•	 Ukazujte znovu na kartičky a deti vyslovia slová tak, aký 

je význam slova, napríklad: povedia loud veľmi nahlas. 

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 130
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

zvieratká a deti ich pomenujú. Vyzvite ich, aby sa pokúsili 
predpovedať, o čom je pieseň (animals on a farm).    

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky pre každú slohu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky
Triedu rozdeľte do šesťčlenných skupín, každá reprezentuje 
jedno zviera. Deti napodobňujú zvieratá nasledovne: 

Verse 1 – kurence  trepocú krídlami

Verse 2 – sliepky naťahujú krky dopredu a dozadu  

Verse 3 – husi rukami napodobňujú zobák, ktorý otvárajú a  
 zatvárajú 

Verse 4 – kravy sa pohybujú pomaly a dvíhajú nohy  

Verse 5 – kozy skáču z nohy na nohu 

Verse 6 – kone rýchlo cválajú 

Rozšírenie
•	 Šiestim deťom rozdajte kartičky zvierat z farmy 127–132. 

Na tabuľu umiestnia kartičky prídavných mien 133–136. 
•	 Deti striedavo chodia k tabuli a umiestnia zvieratko 

pod prídavné meno, ktoré ho podľa nich charakterizuje 
najlepšie. 

•	 Keď je pod prídavným menom viac obrázkov zvierat, 
vytvorte si vety v druhom stupni, napríklad: The horse is 
faster than the goat.

Kultúrna poznámka 
Farmy v Británii 
Každoročne sa na farmách v Británii odchová 900 miliónov 
kusov zvierat. Na farmách najčastejšie chovajú ovce, kravy, 
kurence, ošípané, kozy, kačice a husi. V Británii nájdete 
aj morčacie a zajačie farmy. Typ farmy v Británii je závislý 
od oblasti, kde sa nachádza, napríklad: Škótsko, Wales a 
severozápad Anglicka sú známe chovom oviec, nakoľko 
ovce dobre znášajú studené zimy; juhozápad Anglicka s 
bohatým zeleným porastom, je vhodný pre chov kráv.  

Farmy sú najčastejšie spojované s vidiekom, ale v Británii 
je viac ako 60 mestských fariem. Cieľom tejto myšlienky je, 
aby aj deti z mesta mohli vidieť, ako skutočná farma vyzerá. 
Väčšina týchto mestských fariem chová vyššie uvedené 
zvieratá v menšom počte, ale takéto farmy umožnia aj 
ľuďom z mesta, aby si zvieratká mohli pozrieť.   

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana  90
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 26
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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Hodina 4  Učebnica strana 91 

 Digitálna trieda  • Lekcia 13 •Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Vyslovovať hlásku /iː/ na konci a v strede slov 

Jazykové prostriedky
Základné: cheese, feet, green, three, tree
Ďalšie: piece

Zoznam pomôcok
CD $ 122, 131–133; Fonetické kartičky 43–47 (tree, green, 
three, cheese, feet)

Aktivity na rozcvičenie $ 122
•	 Opýtajte sa detí, ktorú hlásku si precvičovali naposledy 

(/uː/). Povedzte si riekanku zo strany 83, aby ste naladili 
triedu a zopakujte si hlásku /uː/.

Úvod 
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek. 
•	 Zdvihnite fonetickú kartičku 44 (green). Opýtajte sa 

What are the sounds?, odpoveď: gr-ee-n. Hlásku spolu 
niekoľkokrát precvičte. Povedzte slovo green a deti ho 
zopakujú. Postup opakujte aj s inými hláskami.  

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 131
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky 
Listen and point.
/iː/ tree /iː/ green /iː/ three /iː/ cheese /iː/ feet
Listen and repeat.
/iː/ tree /iː/ green /iː/ three /iː/ cheese /iː/ feet

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 132
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz, prerušte nahrávku po každom riadku a 

deti text zopakujú.    
•	 Zopakujte, povzbuďte deti, aby sa pridali.    

Optional activity
•	 Prehrajte nahrávku ešte raz. Deti hovoria slová. Vždy, keď 

budú počuť hlásku /iː/ dupnú nohami.

3  Read the chant again. Circle the sound ee. /  
    Prečítajte riekanku znovu. Zakrúžkujte hlásku ee.
•	 Prvý riadok riekanky napíšte na tabuľu. Dvoch žiakov 

zavolajte dopredu, aby našli príklad hlásky ee. Deti nájdu a 
zakrúžkujú ee v slove green a tree.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si riekanku celú prečítali a 
označili ďalšie príklady v učebnici. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Look up at the gree n tree .
What can you see ?
Two fee t and a tail.
Count them: one, two, three !
What’s in the gree n tree ?
What’s hiding there?
A monkey with a piece of chee se,
That’s what’s hiding there!

 Poznámka:  Ak si deti všimnú hlásku /iː/ v slovách monkey 
a piece, pochváľte ich a vysvetlite im, že aj takto sa dá táto 
hláska vyhláskovať. Iné hláskovania tejto hlásky sa budú učiť 
neskôr.  

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slov á. $ 133
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že prehráte  nahrávku, 
v ktorej budú počuť tieto slová. Deti doplnia chýbajúce 
písmená.  

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a urobte pauzu po 
prvom slove. Ukážte deťom, ako bolo doplnené slovo 
chýbajúcimi  písmenami gr and n. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli doplniť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku znovu, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 green  2 tree  3 feet  4 cheese  5 three

ODPOVEDE
1 green  2 tree  3 feet  4 cheese  5 three

Rozšírenie
•	 Naučte deti nasledovné jazykolamy a po jednom ich 

spoločne precvičujte.  
Three green trees, three green trees. 
See the cheese, eat the cheese. 
I see three green feet.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 91
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Fonetika  
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Hodina 5  Učebnica strana 92 

 Digitálna trieda  • Lekcia 13 • Čítanie

zručnosti 

Rozvoj zručností  
Čítanie: čítať a porozumieť letáku s informáciami; nájsť 
špecifické informácie v texte

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: trip (n), leave, bring, rule, run away, finally

Zoznam pomôcok 
CD $ 130, 134; hárok čistého papiera pre každé dieťa 
(možnosť), sada farbičiek pre každú šesťčlennú skupinu; 
KM strana 40 (Vystrihni a urob 5) strana a pomôcky   
(viď Učiteľská kniha strana 125)

Aktivity na rozcvičenie $ 130
•	 Nalaďte triedu pesničkou On the farm zo strany 90. 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o farmách. Opýtajte sa What 

animals live on a farm? Are there any farms near here? Do you 
ever visit farms?

Úvod 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a uhádli, o aký typ 

textu sa jedná (a leaflet about a school trip to a farm).
•	 Povzbuďte ich, aby sa pokúsili predpovedať, o čom budú 

čítať, napríklad: It’s about a farm. There are animals and fruit 
trees.

1  Look at the pictures. Where are the children?  
  What animals can you see? / Pozerajte sa na  
  obrázky. Kde sú deti? Aké zvieratká vidíte?
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky. Opýtajte sa Where 

are the children? What animals can you see? Vyzvite ich, 
aby povedali čokoľvek, čo na obrázku vidia a vedia 
pomenovať. 

 Poznámka:  Deti budú možno chcieť hovoriť názvy zvierat 
v množnom čísle, a preto im môžete povedať, že slová goose 
a sheep majú nepravidelné množné číslo (geese a sheep), 
ktoré sa budú musieť naučiť. Podrobnejšie si o nich povedia  
neskôr. 

ODPOVEDE
The children are on a school trip to a farm. You can see a sheep, 
a horse, a hen, a cow, and a goat.

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 134
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu z letáčika.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Naučte deti slovo rules. Vysvetlite im, že s pravidlami sa 

stretávajú na mnohých miestach, napríklad: v škole: don’t 
run in the corridor, don’t speak while the teacher is speaking, 
na cestách: always drive on the left / right, doma: tidy your 
bedroom before dinnertime a podobne. Farmy majú tiež 
svoje pravidlá.  

•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 
prípadné otázky. 

•	 Porozumenie skontrolujte otázkami: What must the 
children wear? What must they bring? What are the rules? 

Rozšírenie 
•	 Položte deťom nasledovné otázky, na ktoré budú 

odpovedať po tom, čo si rýchlo očami prebehli text. 
Which animals can the children see? (sheep, cows, goats,  
 hens, horses) 
Which trees can the children see? (figs, oranges, pears) 
What time does the bus leave? (nine o’clock) 
Can the children bring food? (Yes) 
Can the children touch the animals? (No) 
Can the children eat the fruit? (No)

3  Read again. Circle the correct word. / Prečítajte  
  znovu. Zakrúžkujte správne slovo.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Na tabuľu napíšte 

príklad z učebnice. 
•	 K tabuli zavolajte žiaka, aby zakrúžkoval správne slovo z 

troch možností.  
•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety, ktoré obsahujú dve 

rôzne možnosti odpovedí, napríklad: There are elephants 
/ cows / cats. Don’t be late for school / lunch / maths. Don’t 
open the gates / windows / doors.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali text a zakrúžkovali 
správne slovo v každej vete.  

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Čítajte nahlas každú 
vetu a deti povedia, ktoré slovo je správne. 

ODPOVEDE
1 The school trip is on Wednesday.
2 The trip is to a farm.
3 There are fig trees.
4  They go to the farm at nine o’clock.
5 They can wear a sun hat.
6 They can bring a drink.

Rozšírenie
•	 Každému žiakovi dajte hárok čistého papiera a každej 

šesťčlennej skupine sadu farbičiek. Vyzvite deti, aby 
nakreslili, čo sa im na farme najviac páči, napríklad: 
ovečky na lúke, figovníky, miesto na piknik a podobne. 

•	 Deti si striedavo navzájom povedia o svojich obrázkoch, 
napríklad: These are the horses. This horse is black and this 
horse is white. They are big and fast. 

Rozšírenie
•	 Pozrite si návod v KM k aktivite Vystrihni a urob 5 v 

Učiteľskej knihe na strane 125. 
•	 Deti si v malých skupinkách vytvoria svoje masky. 

Môžete si znovu zaspievať pesničku z tejto lekcie s 
nasadenými maskami.  

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 92
Vystrihni a urob 5, KM strana  40
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 Digitálna trieda  • Lekcia 13 • Písanie 

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: priraďte obrázky k inštrukciám 
Hovorenie: hovoriť kladné a záporné inštrukcie 
Písanie: písať vety s alebo bez and; napísať o návšteve 
farmy (Pracovný zošit) 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: bite (v), scare, friendly, sink (n)

Zoznam pomôcok
CD $ 135

Aktivity na rozcvičenie
•	 Vytvorte pravdivé a nepravdivé tvrdenia o zvieratkách, 

s ktorými sa deti stretli, napríklad:  A cow is faster than a 
horse. / A goose is louder than a chick.

•	 Ak je tvrdenie správne, deti zamávajú rukami. Ak tvrdenie 
nesprávne, deti zostanú ticho. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z letáčika z minulej hodiny. 

Opýtajte sa Where is the school trip going to? Which animals 
are at the farm? What are the farm rules? 

•	 Dovoľte deťom, aby sa pozreli na text v učebnici na strane 
92 a pozreli sa, koľko správnych vecí si zapamätali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na horný obrázok v cvičení 1 a 
povedali, čo vidia (a farmer saying something important).    

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 135
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku, v ktorej farmár 

vysvetľuje pravidlá svojej farmy.     
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na obrázky, 

keď počujú pravidlo súvisiace s obrázkom.    
•	 Prehrajte nahrávku, urobte pauzu po prvej položke. 

Opýtajte sa detí, ku ktorému obrázku pravidlo patrí (the 
second picture) a ukážte im príklad v rámčeku.  

•	 Prehrajte celú  nahrávku a deti číslami označia obrázky v 
poradí, v akom odzneli pravidlá.     

•	 Prehrajte celú nahrávku, aby si deti skontrolovali odpovede. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky
This is my farm. Please listen to the rules. 
1 Don’t feed the chicks. They are not hungry. 
2 Don’t touch this horse. It’s angry today. It can bite you. 
3 The sheep are scared of children. Don’t scare them. 
4  You can touch this goat. It’s very friendly. Its name is George.
5 Now wash your hands. Here is the sink. 
6 Please eat your lunch here, under the trees.

ODPOVEDE
(Zláva doprava) 6, 1, 4, 2, 5, 3

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na pravidlá. Upozornite na krížik 

na konci prvého pravidla. Vysvetlite im, že ak budú vidieť 
krížik, povedia Don’t na začiatku vety. 

•	 Jedného žiaka vyzvite, aby sa postavil a prečítal vetu v 
textovej bubline. Trieda vetu zborovo zopakuje.   

•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Deti sa 
pozerajú na pravidlá a rozhodujú sa, či potrebujú Don’t, 
alebo nepotrebujú a nahlas hovoria pravidlá svojmu 
spolužiakovi.     

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi. Vyslovte slová, ak 
je to potrebné. 

•	 Niektoré dvojice vyzvite, aby pravidlá povedali nahlas. 

Rozšírenie
•	 Z letáčika na strane 92 odpíšte pokyny na tabuľu, ale 

všade, kde sa vyskytne, vynechajte Don’t.
•	 Vedľa záporného pokynu napíšte krížik a kladný zaškrtnite. 
•	 Ukazujte na pokyny a deti ich zborovo hovoria vrátane 

Don’t tam, kde má byť.

3  Write and to connect the sentences. /  
 Napíšte and a spojte vety.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu odpíšte prvé dva 

príklady z učebnice a vynechajte medzi nimi medzeru. 
•	 K tabuli zavolajte jedného žiaka, aby zmazal bodku 

a napísal tam and, a tak vety spojil. Vyzvite žiaka, aby 
zamenil veľké T v slove This v strede vety na malé t. 
Vysvetlite, že už to teraz nie je začiatok vety. 

•	 Na tabuľu napíšte niekoľko svojich viet a postup 
zopakujte, napríklad: This is Amy. This is Toby; I like eggs. My 
brother likes apples; Wash your hands. Eat your lunch.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. Poskytnite 
im čas, aby si vety prečítali. Spoja ich slovom and.

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 I am seven and my sister is nine.
2 There is a sheep and there are chicks.
3 We play football and they go swimming.

Rozšírenie
•	 Precvičte si spájanie viet. Opýtajte sa What colour is a goose? 
•	 (A goose is white.) Opýtajte sa What colour is a sheep? (A 

sheep is white / brown.) Vyzvite deti, aby pospájali vety 
pomocou and a získajte vetu A goose is white and a 
sheep is white / brown.

•	 Zopakujte aj s ďalšími dvojicami otázok, napríklad: What 
is Khai wearing? + What is Madu wearing? Where is the 
pen? + Where is the book?

 Poznámka:  Teraz si deti vypracujú cvičenia v pracovnom 
zošite na strane 93 a precvičia si písanie o návšteve farmy. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 93
Hárok rozvoja osobnosti, KM strana 27
Lekcia 13 test, Testovacia kniha strana 35
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 13 • Počúvaj doma•
 • Stopa 40 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 41 (Pieseň), 
 Stopa 42 (Fonetika)
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  Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať prídavné mená, ktoré opisujú ľudí
Porozumieť krátkemu príbehu

Language
Základné: kind, naughty, wet, dry, fridge, photo
Ďalšie: just, duck

Zoznam pomôcok
CD $ 130, 136–138; Plagát k príbehu 13 a 14; Obrázkové 
kartičky spomienok 137–142; štyri hárky čistého papiera 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 130
•	 Zaspievajte si pesničku On the farm zo strany 90 a nalaďte 

triedu. 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej lekcie.  
•	 Zopakujte si príbeh pomocou plagátu k príbehu 14. 

Opýtajte sa Where do the children go? What different 
animals do they see? Do they see a daddy goat?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 137–142. Po 

jednej ich zdvíhajte a deti hovoria slová. Vyslovte slová, 
ktoré deti nepoznajú.

•	 Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 
•	 Znovu hovorte slová a deti ich zopakujú.  

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 136
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky.     
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. Súčasne zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti opakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

slová zopakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

obrázky pomenovali. 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sú podstatné mená 

(things) a čo sú prídavné mená (describing words). Opýtajte 
sa, ktoré štyri slová sú prídavné mená (kind, naughty, wet, 
dry) a ktoré dve slová sú podstatné mená (fridge, photo).

Prepis nahrávky
Listen and point.
kind, naughty, wet, dry, fridge, photo
wet, kind, dry, naughty, photo, fridge
Listen and repeat.
kind, naughty, wet, dry, fridge, photo

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte  
  riekanku. $ 137
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú na prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
kind, kind, kind
naughty, naughty, naughty
wet, wet, wet
dry, dry, dry
fridge, fridge, fridge
photo, photo, photo

Rozšírenie
•	 Umiestnite kartičky 137–140 na rôzne miesta v triede 

tak, aby na ne každý videl.  
•	 Prehrajte nahrávku ešte raz. Deti ukážu na prídavné 

meno súčasne ako ho počujú. Môžu ešte aj povedať, 
kde sa kartička nachádza, napríklad: It’s next to the door.

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 138
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 14. Postupne 

ukazujte na obrázky a porozprávajte sa o nich. Povzbuďte 
deti, aby sa pokúsili predpovedať, o čom je príbeh.  

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Why are the children looking at the fridge? What is Tim / Mum 
/ Billy doing in the photos? Is Billy naughty now? . 

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh a našli ďalšie štyri 

prídavné mená (sad, hungry, big, good – obrázok 2 a 6).

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa pamäťovú hru. Povedzte deťom, že musia 

pozorne počúvať a pamätať si, čo im poviete. 
•	 Zdvihnite štyri prázdne hárky papiera a povedzte These 

are my photos.
•	 Zdvihnite prvú ‘fotku’ a opíšte ju triede. Povedzte  
•	 This is a photo of a naughty dog. It’s black and white. 

Papier umiestnite na tabuľu. 
•	 Zopakujte postup aj s ostatnými papiermi.  
•	 V každom opise použite jedno prídavné meno z hodiny. 
•	 Keď ste všetky opísali, opýtajte sa Where’s the naughty 

dog? Deti ukážu na správnu ‘fotku’.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 94
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 116

 14  Look at the photos!
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 Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Gramatika 

Gramatika

Ciele vyučovacej hodiny 
Hovoriť o ľuďoch v minulom čase
Používať prídavné mená, ktoré opisujú ľudí 
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky
Základné: I was happy. She wasn’t wet. You were kind. They 
weren’t sad.

Zoznam pomôcok  
CD $ 138; Plagát k príbehu 14; Obrázkové kartičky 
spomienok 137–142

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa s kartičkami137–142 Slow reveal (viď strana 20) 

a zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa odohralo v 

poslednom príbehu. Pomôžte im plagátom k príbehu 14. 
•	 Plagát zakryte a opýtajte sa detí, ktoré prídavné mená sa 

objavili v príbehu (kind, sad, hungry, wet, dry, naughty, big, 
good).  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /  
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 138
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 94, kde je 

príbeh. Môžu si skontrolovať, koľko prídavných mien si 
zapamätali z úvodnej aktivity.   

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte po každom riadku. Deti text 
zopakujú. 

•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 
postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Rozdeľte deti do trojčlenných skupín, aby zahrali Rosy, 
Tima  a Billyho.  

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne, ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Môžete deti vyzvať, aby si precvičili scénky v skupinách. 
Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte so správnou 
výslovnosťou. 

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali vpredu pred 
celou triedou.  

Scénky z príbehu
Z obrázkov 2–5 si deti zahrajú scény z fotografií. 

Obrázok 1: Rosy ukazuje na fotografie na chladničke.         

Obrázok 2: (na fotografii) Tim ponúka deťom jabĺčka.        

Obrázok 3: (na fotografii) Tim a Rosy sa schovávajú pred 
dažďom.       

Obrázok 4: (na fotografii) Billy otvára svoje darčeky.     

Obrázok 5: (na fotografii) Billy plače a ukazuje na svoj 
obložený chlebík.      

Obrázok 6: Billy  meria svoju výšku oproti stene.        

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky. Robte pauzy, aby deti ukázali na 

obrázok a opakovali po vás. 
•	 Vety napíšte na tabuľu. Znovu ich prečítajte a pokrúťte 

hlavou alebo pritakajte, aby ste priblížili ich význam. Deti 
znovu opakujú.  

•	 V každej vete vymažte prídavné meno a nahraďte ich 
kartičkami, aby ste získali rovnaký vzorec, napríklad: I was 
naughty. She wasn’t dry. You were wet. They weren’t kind. 
Povedzte vety a deti ich zopakujú po vás.     

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby zamenili slová a vytvorili nové vety.  

Rozšírenie
•	 Prečítajte vety v rámčeku v cvičení 2, ale v inom poradí. 

Deti počúvajú a ukážu na správny obrázok. 

3  Look and circle. / Pozerajte a zakrúžkujte.
•	 Pozrite sa spolu na prvý obrázok. Opýtajte sa detí, ktoré 

prídavné meno je asi znázornené na obrázku (kind). 
Opýtajte sa She was or She were? (was). Názorne ukážte 
deťom ako zakrúžkovať was.   

•	 Poskytnite deťom dostatok času, aby sa pozreli aj na 
ostatné vety a zakrúžkovali správne slová. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 She was kind. 4 You weren’t dry.
2 They weren’t wet. 5 I was tired.
3 He was naughty. 6 She wasn’t cold.

4  Point and say. / Ukazujte a hovorte.
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Vyzvite 

jedného žiaka, aby sa postavil a prečítal prvú vetu. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na obrázky a 

hovoria vety. 
•	 Pohybujte sa medzi deťmi. Pomáhajte s výslovnosťou, 

názorne predveďte výslovnosť, ak je to potrebné. 
•	 Môžete vyzvať jednotlivcov, aby vety vyslovili nahlas pred 

celou triedou. 

Rozšírenie
•	 Zdvihnite plagát k príbehu 14. Po jednom ukazujte na 

obrázky. Povedzte Tell me about Tim, the babies, Billy 
a podobne. Získajte vety ako He was kind. They were 
hungry. He was naughty.

•	 Vety napíšte na tabuľu a spoločne si precvičte ich 
výslovnosť. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 95
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Gramatika
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 Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny 
Určovať slová, ktoré opisujú miestnosti
Používať tieto slová v kontexte pesničky

Jazykové prostriedky
Základné: tidy, untidy, floor, rubbish
Ďalšie: each, tidy up
Opakovanie: názvy významných dní

Zoznam pomôcok 
CD $ 139–140; Obrázkové kartičky o upratovaní 143–
146; Obrázkové kartičky významných dní 67–72 (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Povedzte deťom Today you’re having a party. What do you 

need? Námety detí napíšte na tabuľu súčasne, ako ich 
hovoria. Môžete použiť aj kartičky 67–72 z lekcie 7, aby  
ste ich podporili v nápadoch.  

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s karičkami 143–146. Po 

jednej kartičky zdvihnite, hovorte slová a deti ich opakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 139
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria slová.    

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti slová zopakujú.    
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a potom opakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 143–146 a vyzvite 

jednotlivcov, aby slovné spojenia vyslovili.   

Prepis nahrávky
Listen and point.
tidy, untidy, floor, rubbish 
untidy, tidy, rubbish, floor
Listen and repeat.
tidy, untidy, floor, rubbish 

2  Listen and sing. / Listen and sing. $ 140
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé veci a deti pomenujú tie, ktoré vedia. Opýtajte 
sa detí o čom asi bude pesnička (tidying up after a party).     

•	 Jedenkrát prehrajte celú pesničku a deti si ju vypočujú. 
Prehrajte znovu a deti sledujú text v učebnici. 

•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú  
po vás. 

•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

Rozšírenie
•	 Zahrajte sa Musical cards (viď strana 19). Zoberte si 

kartičky upratovania 143–146.

3  Sing and do. / Spievajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky pre každú slohu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Triedu rozdeľte do štyroch skupín. Každá skupina zahrá 
jednu slohu. 

Sloha 1 – rozprávajú sa, tancujú, jedia ako na večierku 

Sloha 2 – ukazujú na imaginárne balóny, karty a jedlo 

Sloha 3 – odkladajú veci a otvoria dvere 

Sloha 4 – zakryjú si oči a potom si ich otvoria, vyzerajú veľmi  
 natešene a sú prekvapení 

Rozšírenie
•	 Na tabuľu nakreslite jednoduchý obrázok triedy.  

Nakreslite tabuľu, svoju katedru a niekoľko školských 
lavíc a stoličiek. 

•	 Deťom povedzte, že včera večer bola v triede veľká 
oslava. Vysvetlite deťom, že vám pomôžu dokončiť 
obrázok tak, ako trieda vyzerala po skončení večierku. 

•	 Šiestim žiakom rozdajte obrázkové kartičky príležitostí 
67–72. Povedzte napríklad: The cake was on the floor. 
Žiak, ktorý má kartičku torty, ju umiestni na príslušné 
miesto na tabuli. Zopakujte postup aj s ostatnými 
kartičkami. 

•	 Ukazujte na rôzne veci na tabuli a deti o nich hovoria, 
napríklad: The cards were on the table. The sweets were on 
the chair.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 96
Špeciálny hárok na písanie, KM strana 28
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Nová slovná zásoba, Pieseň
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 Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Fonetika 

Fonetika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Porozumieť ako magic e na konci slov mení samohlásku 
Rozpoznať znenie krátkej a dlhej samohlásky

Jazykové prostriedky
Základné: cub, cube, pip, pipe, tap, tape

Zoznam pomôcok
CD $ 132, 141–143; Fonetické kartičky 42, 48–52  
(cube, cub, tap, tape, pip, pipe)

Aktivity na rozcvičenie $ 132
•	 Povedzte si riekanku zo strany 91 a z predchádzajúcej 

hodiny si zopakujte hlásku /iː/.
•	 Povedzte deťom, že dnešná hodina bude o dlhých 

samohláskach s magic e a o krátkych samohláskach bez 
magic e. Vyzvite deti, aby povedali čo najviac slov s magic e,  
ktoré si pamätajú z minulých hodín. Slová napíšte na tabuľu. 

•	 Spolu si tieto slová povedzte nahlas. Ukážte prstom v 
smere od magic e smerom k samohláske v strede súčasne, 
ako slovo vyslovujete. Opýtajte sa What does magic e do?

Úvod 
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek. 

Zdvihnite fonetickú kartičku cub, vyslovte slovo a deti ho 
zopakujú. Povedzte Is this a magic e word? (No).  

•	 Ďalej zdvihnite kartičku cube a vyslovte slovo. Povedzte  
Is this a magic e word? (Yes). Vyslovte hlásku a slovo a 
súčasne ako vyslovuete, ukážte prstom v smere od magic e  
k strednej samohláske v slove. Deti zopakujú. 

•	 Zopakujte aj s ostatnými kartičkami. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 141
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/ʌ/ cub /uː/ cube /æ/ tap /eɪ/ tape /ɪ/ pip /aɪ/ pipe
Listen and repeat.
/ʌ/ cub /uː/ cube /æ/ tap /eɪ/ tape /ɪ/ pip /aɪ/ pipe

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 142
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz, prerušte nahrávku po každom riadku a 

deti zopakujú.    
•	 Zopakujte, povzbuďte deti, aby sa pridali.  

Rozšírenie
•	 Triedu rozdeľte na dve polovice. Prideľte krátke hlásky 

deťom na ľavej strane a dlhé hlásky deťom na pravej. 
•	 Prehrajte znovu riekanku. Keď deti budú počuť svoju 

hlásku, postavia sa a znovu si sadnú.

3  Circle the short vowels. Underline the long  
 vowels. / Zakrúžkujte krátke samohlásky.  
 Podčiarknite dlhé samohlásky. 
•	 Opýtajte sa detí, ktoré samohlásky sa nachádzajú v 

abecede (a, e, i, o, a u). 
•	 Vysvetlite im, že slová s magic e majú dlhé samohlásky a 

slová bez magic e majú krátke samohlásky. 
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na prvý rad slov. Ukážte na 

prvé slovo (Tim) a deti ho nahlas vyslovia. Opýtajte sa Long 
vowel or short vowel? (short vowel). Rovnako postupujte aj v 
prípade druhého slova (cube – long vowel).

•	 Názorne ukážte deťom, ako zakrúžkovať samohlásku v 
slove Tim a podčiarknuť dlhú samohlásku v slove cube.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si prečítali ostatné slová, 
zakrúžkovali krátke samohlásky a podčiarkli dlhé 
samohlásky. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 Ti m  2 cube  3 ta p  4 pi p  5 tape  6 time  7 cu b   
8 pipe

4  Listen and circle the correct word. / Počúvajte  
 a zakrúžkujte správne slovo. $ 143
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na ňom vidia. Povedzte im, že si ich pomenovania  
vypočujú v nahrávke. Budú musieť počúvať a zakrúžkovať 
správne slovo z dvoch možností. 

•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a urobte pauzu po prvom 
slove. Ukážte názorne, ako správne zakrúžkovať slovo cube, 
ktoré je v príklade. 

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky a deti dokončia ostatné 
slová. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky 
1 cube  2 pip  3 tap  4 cub  5 pipe

ODPOVEDE
1 cube  2 pip  3 tap  4 cub  5 pipe

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že im prečítate slová a niektoré z 

nich obsahujú hlásku magic e, o ktorej sa deti učili v 
lekcii 9–12. Keď budú počuť slovo obsahujúce magic e, 
zdvihnú ruky. 

•	 Prečítajte nasledovné slová: cake, bike, cat, flute, fig, cut, 
white, stone, stop, tube, lake, big, man, home.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 97
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Fonetika  
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 Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností  
Čítanie: čítať a porozumieť článku v školských novinách; 
čítať s cieľom nájsť špecifické informácie 

Jazykové prostriedky 
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: play (n), year, wolf, hood, costume, scary, proud, act 
(v), hard work, brilliant, ready

Zoznam pomôcok 
CD $ 144

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si The house was so untidy! zo strany 96 a 

nalaďte triedu. 
•	 Porozprávajte sa s deťmi o divadelných hrách. Ak vaša škola 

alebo trieda pripravuje hry, opýtajte sa What was the play 
last term / year? Were you in the play? Who were you in the play?

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či vedia, o aký druh textu sa jedná (a news-

paper article, perhaps from a school magazine). Vysvetlite im, 
že článok napísalo dievča, ktoré sa volá Katie a že v ňom 
opisuje školskú divadelnú hru. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky k hre. Opýtajte sa 
Do you know this story? Opýtajte sa detí, či poznajú názov 
príbehu v angličtine (Little Red Riding Hood).

Rozšírenie
•	 Ak deti poznajú rozprávku o Červenej Čiapočke, 

povzbuďte ich, aby vám povedali, o čom je rozprávka 
(nemusia hovoriť v minulom čase). Ak rozprávku 
nepoznajú, prečítajte si kultúrnu poznámku a text v KM 
a príbeh im povedzte.  

1  Look at the pictures. What are the children  
  wearing? / Pozerajte na obrázky. Čo majú  
  deti oblečené?
•	 Vyzvite deti, aby sa znovu pozreli na obrázky. Ukazujte na 

jednotlivé deti a pýtajte sa What’s he / she wearing? 
•	 Môžete vyzvať aj deti, aby ukázali na jednotlivé deti z 

obrázkov a povedali, čo majú oblečené. 

ODPOVEDE
One girl is wearing a red jumper, skirt, socks, shoes, and coat. 
Another girl is wearing a purple dress and green slippers. A boy 
is wearing a wolf’s costume.

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 144
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú nahrávku textu.    
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát. Odpovedzte deťom na 

prípadné otázky. 
•	 Porozumenie skontrolujte otázkami, napríklad: Who was 

Katie in the school play? What did she wear? Does she like her 
English class? 

3  Read again. Circle the false word and write the  
    correct word. / Čítajte znovu. Zakrúžkujte  
  nesprávne slovo a napíšte správne slovo. 
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu napíšte príklad z 

učebnice. 
•	 Opýtajte sa detí Is the sentence correct? K tabuli zavolajte 

jedného žiaka, aby zakrúžkoval nesprávne slovo vo vete 
(station). Ďalšieho žiaka zavolajte k tabuli, aby vedľa vety 
napísal správne slovo.

•	 Napíšte niektoré svoje vety na tabuľu. Každá veta musí 
obsahovať jedno nesprávne slovo a postup zopakujte, 
napríklad: Katie was the wolf. The families were kind and 
proud of the children. Katie loves acting Spanish stories.

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im čas, aby si znovu prečítali text a našli 
nesprávne slová  a pre každú vetu napísali správne slovo. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. Prečítajte každú vetu. 
Deti vám povedia, ktoré slovo je nesprávne a ktoré správne. 

ODPOVEDE
1 The play was on  Tuesday . (Thursday)
2 The play was in the morning . (afternoon)
3 The play was in the playground . (classroom)
4 Sidney was the cat . (wolf )
5 Katie’s costume was blue . (red)
6 Mrs Hope is the art  teacher. (English)

Rozšírenie
•	 Prečítajte nasledujúce vety. Urobte medzi nimi pauzu, 

aby deti povedali chýbajúce slová: 
The school play was Little Red Riding… (Hood). 
Katie’s costume was a red… (coat). 
Zoe was the… (grandma). 
We love… (English).

Kultúrna poznámka  
Červená Čiapočka
Little Red Riding Hood / Červená Čiapočka patrí k tradičným 
rozprávkam a šírila sa ústnym podaním z generácie na 
generáciu, až kým ju Charles Perrault nezaznamenal 
v 17. storočí ako Le Petit Chaperon Roug.  Najlepšia 
verzia rozprávky je ale od bratov Grimmovcov s názvom 
Rottkäpchen, ktorú napísali (v nemčine) v roku 1812. V 
mnohých krajinách sa zachovali aj iné, trochu  odlišné 
verzie. 

V rozprávke sa dievčatko, ktoré sa volá Červená Čiapočka, 
vybrala cez les k svojej starej mame. Na ceste stretne vlka, 
ktorý sa jej pýta, kam ide a potom Čiapočku navedie, aby 
sa zastavila a natrhala pre starú mamu kvety. Vlk zatiaľ 
uteká do domu starej mamy, zožerie ju, oblečie si jej šaty 
a čaká, kým príde Čiapočka. Vlkovi sa podarí oklamať 
Čiapočku, ale drevorubač, ktorý šiel náhodou okolo, vlka 
zabil, rozpáral mu brucho a vyslobodil starú mamu. 

Menej krutá verzia príbehu je ako scenár v SMF. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 98
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 Digitálna trieda  • Lekcia 14 • Písanie

zručnosti 

Rozvoj zručností
Počúvanie: počúvanie pre špecifické informácie
Hovorenie: hovoriť o kostýmoch, ktoré majú deti na sebe 
Písanie: určovať a písať and a or v kladných a záporných 
vetách; písať o sebe a o priateľoch (Pracovný zošit) 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 

Zoznam pomôcok
CD $ 145

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Smiley face (viď strana 21) a využite novú 

slovnú zásobu tejto lekcie. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z textu z minulej hodiny. 

Opýtajte sa What was the play? Who was in it? What were 
the costumes? 

•	 Umožnite deťom, aby sa pozreli do textu v učebnici na 
strane 98 a skontrolovali si, koľko si zapamätali. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky detí v kostýmoch v 
cvičení 1 a povedali vám, čo vidia.  

•	 Vyzvite ich tiež, aby sa pokúsili predpovedať, o čom budú 
počúvať. 

1  Listen and write T (true) or F (false). / Počúvajte  
  a píšte T (true/pravdivé) alebo  F (false/ 
  nepravdivé). $ 145
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú dievčatko, ktoré rozpráva 

o ich školskom divadelnom predstavení.  
•	 Prehrajte nahrávku a deti ukazujú na jednotlivé obrázky. 
•	 Prehrajte druhýkrát, aby sa deti rozhodli, či obrázky 

súhlasia s tým, o čom dievčatko rozpráva. Ak áno, deti do 
rámčeka napíšu T . Ak nie, deti napíšu F.

•	 Po prvej vete nahrávku prerušte. Deťom ukážte prvý 
obrázok a opýtajte sa Is this true? (Yes). Upozornite na 
písmeno T , ktoré je v rámčeku. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, aby si deti dokončili odpovede. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 Our school play was on Monday. 
2 Our play was about food. 
3 I was a cat in the play. My costume was a cat’s head. 
4  Max and Millie were horses. Max was a brown horse and Millie 

was a white horse. 
5  Our families were very happy. Thank you, teacher. Our play was 

fun.

ODPOVEDE
1 T  2 F  3 F  4 T  5 T

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Deti sa pozerajú na obrázky a na každom pomenujú " 

zvieratá."
•	 Slová v rámčeku prečítajte nahlas s celou triedou. 
•	 Upriamte pozornosť na tri textové bubliny. Ukážte na prvý 

obrázok a vyzvite jedného žiaka, aby začal vetu pomocou 
príslušnej textovej bubliny a ukončil ju pomenovaním 
správneho zvieraťa. 

•	 Deti vyzvite, aby pracovali vo dvojiciach. Striedajú sa, 
ukazujú na obrázky a tvoria vety o tom, aké postavy deti 
hrali. 

•	 Prechádzajte sa medzi deťmi a vyslovujte slová, ak je to 
potrebné. 

•	 Vyzvite jednotlivcov, aby ukazovali na obrázky a nahlas 
hovorili vety. 

3  Read. Circle and. Underline or. / Čítajte.   
 Zakrúžkujte and. Podčiarknite or.
•	 Deti si zatvoria učebnice. Na tabuľu napíšte dva príklady z 

učebnice. 
•	 Zavolajte k tabuli žiaka, aby v prvej vete zakrúžkoval slovo 

and. 
•	 Ďalší žiak príde a podčiarkne v druhej vete slovo or.
•	 Opýtajte sa detí, ktorá veta je kladná (a ‘yes’ sentence) a 

ktorá záporná (a ‘no’ sentence). Vysvetlite deťom, že slovo 
and sa vyskytuje s kladnými vetami a slovo or patrí k 
záporným vetám.  

•	 Deti vyzvite, aby sa pozreli na cvičenie v učebnici. 
Poskytnite im dosť času, aby vo vetách zakrúžkovali slovo 
and a podčiarkli slovo or. 

•	 Prechádzajte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
1 I don’t like tennis or football.
2 I like cakes and  bananas.
3 I can’t swim or ride a bike.
4 I can skate and  ride a horse.
5 Today we’ve got English and  maths.
6 We haven’t got science or PE.

Rozšírenie
•	 Na tabuľu napíšte nasledovné dvojice viet. Deti si ich 

odpíšu a pospájajú s and alebo or: 
I like English. I like PE. / I don’t like carrots. I don’t like fish. /  
I can run. I can climb. / I can’t fly. I can’t sing.

 Poznámka:  Teraz si urobte cvičenia v pracovnom zošite na 
strane 99. Deti si precvičia písanie o sebe a svojich priateľoch.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 99
Hárok osobného rastu, KM strana 29
Lekcia 14 test, Testovacia kniha strana 36
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 14 • Počúvaj doma •
 • Stopa 43 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 44 (Pieseň), 
 Stopa 45 (Fonetika)
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Hodina 1  Učebnica strana 100 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Nová slovná zásoba/ 
  Príbeh

nová slovná zásoba

Ciele vyučovacej hodiny
Používať tvary jednotného a množného čísla v slovách 
man, woman, a child
Porozumieť krátkemu príbehu

Jazykové prostriedky 
Základné: man, men, woman, women, child, children
Ďalšie: prize-giving, prize, winner, some, any

Zoznam pomôcok 
CD $ 140, 146–148; Plagát k príbehu  8–15; Obrázkové 
kartičky ľudí 147–152; časopisy (možnosť)

Aktivity na rozcvičenie $ 140
•	 Zaspievajte si The house was so untidy! zo strany 96 a 

nalaďte triedu.  
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu z minulej lekcie. 
•	 Príbeh prerozprávajte pomocou plagátu 14. Opýtajte sa 

What are the children looking at? Who are the people in the 
photos? What are they doing?

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 147–152 a 

vyvoďte slovnú zásobu. Po jednej kartičky zdvíhajte a deti 
pomenujú ľudí. Vyslovte slová, ktoré deti nepoznajú.

•	  Opäť kartičky zdvihnite v inom poradí a aktivitu zopakujte. 
•	 Slová ešte raz zopakujte.  

 Poznámka:  Uistite sa, že deti rozumejú, že slová man, 
woman a child majú nepravidelné množné číslo. Majú sa ich 
dobre naučiť, pretože sa v angličtine často používajú. 

Rozšírenie
•	 Ukážte deťom obrázky žien, mužov a detí z časopisov a 

vyzvite ich, aby ich priraďovali do týchto troch skupín. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 146
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky v učebnici.      
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. Súčasne zdvihnite aj príslušnú kartičku.  
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky, prerušte po každom slove a 

deti zopakujú. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a potom 

slová zopakujú.  
•	 Zdvihnite kartičky v náhodnom poradí a vyzvite deti, aby 

nahlas slová vyslovili.  

Transcript
Listen and point.
man, men, woman, women, child, children
woman, man, child, men, children, women
Listen and repeat.
man, men, woman, women, child, children

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 147
•	 Prehrajte nahrávku a naučte deti riekanku. 
•	 Prehrajte nahrávku druhýkrát a deti opakujú slová, ktoré sa 

nachádzajú v prázdnych miestach v riekanke.  
•	 Opakujte postup (viackrát, ak je to potrebné). 
•	 Deti spolu hovoria riekanku bez nahrávky.  

Prepis nahrávky
man, man, man
men, men, men
woman, woman, woman
women, women, women
child, child, child
children, children, children

Rozšírenie
•	 Prehrajte nahrávku a povedzte si riekanku. Súčasne 

deti zdvihnú ruky. Skrčia jeden prst, keď počujú slovo 
v jednotnom čísle a skrčia všetkých desať, keď budú 
počuť slovo v nožnom čísle. 

3  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 148
•	 Predstavte príbeh s plagátom k príbehu 15. Porozprávajte 

sa s deťmi o obrázkoch. Povzbuďte deti k predvídaniu 
obsahu príbehu. 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na príbeh v učebnici. Prehrajte 
nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na jednotlivé textové 
bubliny, keď odznieva ich text. 

•	 Skontrolujte porozumenie niekoľkými otázkami, napríklad: 
Where were Rosy and Tim and their families? Where was the 
prize-giving? Who were the winners of the English prize.  

•	 Vyzvite deti, aby sa opäť pozreli na príbeh. Nájdu a ukážu 
na slová, ktoré sú z cvičenia 1.

Rozšírenie
•	 Môžete si s triedou zopakovať predchádzajúce príbehy. 
•	 Na tabuľu umiestnite všetky plagáty k príbehom v slede 

od lekcií 8 až 15. 
•	 Pohovorte si s triedou o príbehoch. V chronologickom 

poradí ukazujte na jednotlivé plagáty a deti rozprávajú, 
čo sa v príbehoch stalo.

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 100
Obrázkový slovník, Pracovný zošit strana 116

 15  Well done!
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Hodina 2  Učebnica strana 101 

 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Gramatika

Gramatika 

Ciele vyučovacej hodiny 
Hovoriť o udalostiach z minulosti 
Používať some a any v kladných a záporných vetách 
Pýtať sa a odpovedať na otázky s How many…
Zahrať príbeh 

Jazykové prostriedky
Základné: There were some teachers. There weren’t any 
children. How many men were there?

Zoznam pomôcok   
CD $ 148; Plagát k príbehu 15; Obrázkové kartičky ľudí 
147–152

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa Snap! (viď strana 19) s kartičkami 147–152 a 

zopakujte si slovnú zásobu z predchádzajúcej hodiny. 

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, či si pamätajú, čo sa odohralo v 

poslednom príbehu. Pomôžte im plagátom k príbehu 15. 
•	 Plagát zakryte a opýtajte sa detí, ktoré slová obrázkových 

kartičiek sa v príbehu spomínajú.  

1  Listen to the story again and repeat. Act. /    
    Počúvajte príbeh znovu a opakujte. Hrajte. $ 148
•	 Vyzvite deti, aby si otvorili učebnice na strane 100, kde je 

príbeh. Skontrolujú si, koľko slov si zapamätali z úvodnej 
aktivity.   

•	 Prehrajte nahrávku a prerušte text po každom riadku, aby 
ho deti zopakovali. 

•	 Vyzvite deti, aby si pozreli jednotlivé činnosti, ktoré 
postavy v príbehu robia. Spoločne sa rozhodnite, ktoré 
činnosti deti zahrajú (viď možnosti nižšie).

•	 Prehrajte nahrávku znovu a deti hrajú scénky súčasne, ako 
ich počujú z nahrávky.

•	 Rozdeľte deti do deväťčlenných skupín. Zahrajú si starú 
mamu, Rosy, Tima, Billyho, Rosyinu mamu a otca, Timovu 
mamu a otca, muža, ktorý rozdáva ceny.        

•	 Deti si precvičujú scénky v skupinách. Pohybujte sa medzi 
deťmi, dohliadnite na správnu výslovnosť (Tim, Rosyina 
mama a Timov otec nehovoria žiadny text)

•	 Vyzvite niektoré skupiny, aby scénky zahrali pred triedou.  

 Poznámka:  Môžete celý príbeh zahrať s celou triedou tak, 
že deväť žiakov zahrá úlohy a ostatní budú diváci. 

Scénky z príbehu 
Obrázok 1: Stará mama sa Rosy niečo pýta. Rosy nadšene 
udrie päsťou do vzduchu.         

Obrázok 2: Otec Rosy kývne rukou a všetci ho náhlivo  
 nasledujú.       

Obrázok 3: Timova mama nechápavo rozhodí rukami.       

Obrázok 4: Billy ukazuje smerom k obecenstvu počas 
udeľovania cien.     

Obrázok 5: Muž hovorí do mikrofónu.      

Obrázok 6: Rosy a Tim zdvihnú svoje ceny a sú veľmi nadšení.        

2  Look and say. / Pozerajte a hovorte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v gramatickom 

rámčeku Let’s learn! Opýtajte sa What can you see? 
•	 Prečítajte vety a otázky a za každou vetou urobte pauzu, 

aby deti ukázali na obrázok a opakovali po vás. 
•	 Na tabuľu napíšte iba odpovede. Znovu ich prečítajte 

a mimikou napodobnite činnosti, aby ste priblížili ich 
význam. Deti opäť opakujú po vás. 

•	 V každej vete zmažte posledné slovo a nahraďte ho 
kartičkou (zo skupiny plurálu) a získajte vzor rovnakých 
viet, ktoré deti zopakujú, napríklad:  There weren’t any men. 
There were some women.   

3  Write. / Píšte.
•	 Deti si prečítajú slová v rámčeku. 
•	 Spolu sa pozrite na prvú vetu. Opýtajte sa weren’t some 

alebo weren’t any? - odpoveď: any. Prečítajte celú vetu.
•	 Poskytnite deťom čas, aby si prečítali ostatné vety a 

dokončili ich so slovami some alebo any.
•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 There weren’t any men. 2 There were some children.
 There weren’t any children.  There weren’t any men.
 There were some women.  There weren’t any women.

Rozšírenie
•	 V náhodnom poradí prečítajte vety z cvičenia 3 a deti 

ukazujú na správny plagát. 

4  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a povedali, čo na 

nich vidia. 
•	 Upriamte pozornosť detí na textové bubliny. Jeden žiak sa 

postaví a položte mu otázku z bubliny. Trieda počúva. 
•	 Deti pracujú vo dvojiciach. Striedavo sa pýtajú a 

odpovedajú na otázky o tom, koľko mužov, žien, detí bolo 
na každom obrázku. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi. Pomáhajte s výslovnosťou a 
názorne vyslovte slová a spojenia, ak je to potrebné. 

Rozšírenie
•	 Povedzte deťom, že sa zahrajú pamäťovú hru.  Vyzvite 

ich, aby sa pozreli na malý obrázok na strane 98. Po 
chvíľke si učebnice zatvoria.  

•	 Opýtajte sa How many men / women / children were 
there? Potom, čo deti odpovedali na otázky im dovoľte, 
aby si otvorili knihy a skontrolovali odpovede. 

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 101
Zhrnutie gramatiky, Učebnica strana 111
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Gramatika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Nová slovná zásoba/ 
  Pieseň

Pieseň

Ciele vyučovacej hodiny
Určovať radové číslovky 
Používať radové číslovky v kontexte pesničky 

Jazykové prostriedky
Základné: first, second, third, fourth
Ďalšie: race, heavy, lose, runner

Zoznam pomôcok
CD $ 149–150; Kartičky radových čísloviek 153–156

Aktivity na rozcvičenie 
•	 Čísla si zopakujte tak, že sa zahráte Forwards and backwards 

(viď strana 21).
•	 Na tabuľu nakreslite kruh a do kruhu napíšte prídavné 

meno faster. Slová bus, car, train, bike, horse napíšte okolo 
kruhu. 

•	 Ukážte na slová bus a bike a povedzte A bus is faster than 
a bike. Potom ukážte na inú kombináciu slov a získajte z 
triedy ďalšie vety s druhým stupňom prídavného mena.

•	 Zmažte slovo v strede kruhu a nahraďte ho iným, ktoré 
deti poznajú, napríklad: louder, bigger.

Úvod 
•	 Novú slovnú zásobu prezentujte s kartičkami 153–156. 

Po jednej kartičky zdvihnite, vyslovte slová a deti ich 
zopakujú.     

•	 Zdvihnite kartičky v inom poradí a deti opäť opakujú po vás. 

1  Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 149
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky vo svojich 

učebniciach. Prehrajte prvú časť nahrávky a deti ukazujú 
na obrázky a hovoria slová.    

•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú slová.   
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú a potom 

zopakujú. 
•	 Po jednej zdvihnite kartičky 153–156 a vyzvite 

jednotlivcov, aby slová vyslovili.   

Prepis nahrávky 
Listen and point.
first, second, third, fourth
third, first, fourth, second
Listen and repeat.
first, second, third, fourth

Rozšírenie 
•	 Štyrom deťom rozdajte kartičky 153–156. Vyzvite 

ich, aby sa postavili do správneho poradia. Deti držia 
kartičky hore pred sebou, aby na ne každý videl.  

•	 Opýtajte sa Who’s the first / second / third / fourth child? 
Klaďte tú istú otázku opakovane, ale v inom poradí čísel.  

2  Listen and sing. / Počúvajte a spievajte. $ 150
•	 Vyzvite deti, aby sa pozerali na obrázky. Naučte deti slovo 

race pomocou obrázkov na tejto strane.    
•	 Opýtajte sa detí, o čom je pesnička (children are running in 

a race).
•	 Prehrajte celú pesničku a deti počúvajú. Prehrajte ešte raz 

a deti sledujú text v učebnici. 
•	 Prečítajte nahlas každú vetu z pesničky a deti opakujú po vás. 
•	 Prehrajte pesničku znovu a deti súčasne spievajú. 

3  Sing and do. / Počúvajte a hrajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a rozhodli sa, aké by 

mali byť scénky pre každú slohu (viď možnosti nižšie).
•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a hrajú scénky. 

Scénky z pesničky 
Deti bežia na označené miesto tak, ako je to opísané v 
každej slohe: Joe uteká veľmi pomaly, akoby niesol ťažkú 
tašku, Emily hopsá len v jednej topánke, Oscar uteká celkom 
rýchlo; Kim uteká veľmi rýchlo. 

Optional activity
•	 Ukazujte postupne na deti na obrázku a vyzvite žiakov, aby 

vám o nich niečo povedali, napríklad: ukážte na prvé 
dieťa - That’s Kim. She was first. She was faster than Oscar.

Kultúrna poznámka 
Športové dni a školské ocenenia  
Vo väčšine škôl v Británii sa počas školského roka koná 
raz ročne športový deň, najčastejšie pred začiatkom 
letných prázdnin. Deti sa v tímoch zúčastňujú niekoľkých 
športových podujatí. V rámci tímu si preveria rôzne 
schopnosti a ani nemusia byť rovnakej vekovej kategórie. 
Dôraz sa kladie na prácu v tíme, ktorá je dôležitejšia ako 
súťaženie jednotlivcov. 

Za dobré výsledky školy žiakov ocenia. V súčasnosti 
je možné pozorovať jav, ktorý dokazuje, že deti radšej 
získavajú ocenenie za úsilie než za akademický úspech.  
Oceňovanie sa zvyčajne koná v priebehu školského roka 
na školských zhromaždeniach alebo na mimoriadnom 
zhromaždení z príležitosti konca školského roka.  

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 102
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 /ŋ/ and /ŋk/ na konci slov 
Rozlišovať medzi hláskami /ŋ/ a /ŋk/

Jazykové prostriedky
Základné: king, ring, swing, bank, pink, sink

Zoznam pomôcok 
CD $ 142, 151–153; Fonetické kartičky 53–56 (ring, king, 
bank, sink)

Aktivity na rozcvičenie $ 142
•	 Opýtajte sa detí, ktoré slová sa učili na poslednej hodine 

fonetiky (cub, cube, tap, tape, pip, and pipe). Slová napíšte 
na tabuľu. Ukážte na každé slovo. Deti vyslovia slovo a 
povedia samohlásku. 

•	 Povedzte si riekanku zo strany 97, nalaďte triedu a 
zopakujte si hlásky. 

Úvod 
•	 Hlásky a písmenká učte pomocou fonetických kartičiek.
•	 Zdvihnite prvú fonetickú kartičku a povedzte Letters n and 

g make the sound /ŋ/. Znovu zopakujte hlásky a deti ich 
niekoľkokrát zopakujú. Opakujte aj s druhou fonetickou 
kartičkou. 

•	 Ukážte deťom tretiu kartičku a povedzte Letters n and 
k make the sound /ŋk/. Vyslovte hlásku ešte raz a deti ju 
niekoľkokrát zopakujú. Opakujte aj s poslednou kartičkou. 

•	 Opäť zdvihnite kartičky a vyslovte hlásky a deti zopakujú. 

1 Listen, point and repeat. / Počúvajte, ukazujte  
  a opakujte. $ 151
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v učebnici. Povedzte 

deťom, že si vypočujú nahrávku s rôznymi hláskami.  
•	 Prehrajte prvú časť nahrávky a deti počúvajú a ukazujú na 

obrázky. 
•	 Prehrajte druhú časť nahrávky a deti opakujú hlásky a slová. 
•	 Prehrajte celú nahrávku a deti počúvajú, ukazujú a opakujú. 

Prepis nahrávky
Listen and point.
/ŋ/ ring /ŋ/ king /ŋ/ swing
/ŋk/ bank /ŋk/ sink /ŋk/ pink
Listen and repeat.
/ŋ/ ring /ŋ/ king /ŋ/ swing
/ŋk/ bank /ŋk/ sink /ŋk/ pink

2  Listen and chant. / Počúvajte a hovorte   
  riekanku. $ 152
•	 Prehrajte nahrávku a deti si vypočujú riekanku. 
•	 Prehrajte ešte raz, prerušte nahrávku po každom riadku a 

deti zopakujú.    
•	 Zopakujte, povzbuďte deti, aby sa pridali.  

Rozšírenie
•	 Na opačné konce tabule napíšte písmená ng a nk. 
•	 Prehrajte riekanku ešte raz. Deti ukážu na príslušné 

písmeno, keď budú počuť, alebo hovoriť v riekanke 
príslušné hlásky. 

3  Read the chant again. Circle the sounds ng  
 and nk. / Prečítajte riekanku znovu. Zakrúžkujte  
 hlásky ng a nk.
•	 Prvý riadok riekanky napíšte na tabuľu. Jedného žiaka 

zavolajte dopredu, aby našiel príklad hlásky ng alebo nk. 
Zakrúžkuje ng v slove sing a song.

•	 Poskytnite deťom čas, aby si riekanku celú prečítali a 
označili ďalšie príklady s ng a nk. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

ODPOVEDE
Sing  a song  while you
swing , swing , swing .
Look at the king  with his
ring , ring , ring .
Wash your hands at the 
sink , sink , sink .
Now you’re thirsty, have a 
drink , drink , drink .

4  Listen and complete the words. / Počúvajte  
 a dokončite slová.$ 153
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a určili predmety, 

ktoré na nich vidia. Vysvetlite im, že prehráte  nahrávku, 
v ktorej budú počuť tieto slová. Deti doplnia chýbajúce 
písmená.  

•	 Prehrajte začiatok nahrávky a urobte pauzu po 
prvom slove. Ukážte deťom, ako bolo doplnené slovo 
chýbajúcimi  písmenami ng.

•	 Prehrajte zvyšnú časť nahrávky, aby deti mohli dokončiť 
ďalšie slová. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, aby si deti dokončili svoje 
odpovede. 

•	 Spoločne skontrolujte odpovede. 

Prepis nahrávky
1 ring  2 bank  3 swing  4 king  5 pink

ODPOVEDE
1 ring  2 bank  3 swing  4 king  5 pink

Rozšírenie
•	 S niektorými slovíčkami z tejto lekcie sa zahrajte  hru 

What’s the picture? (viď strana  21). Vždy, keď deti uhádnu 
slovo sa opýtajte What’s the sound? a deti odpovedajú  
s /ŋ/ or /ŋk/. 

Ďalšie cvičenia 
Pracovný zošit strana 103
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Fonetika 
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 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Čítanie 

zručnosti

Rozvoj zručností 
Čítanie: čítať a porozumieť rozprávke; rozvíjať čítanie s 
porozumením 

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba 
Ďalšie: fairground, round and round, field, move, hurrah!, 
real, fresh, miss (v), go back 

Zoznam pomôcok
CD $ 154; obrázky zábavných parkov z internetu 
(možnosť)

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zaspievajte si The race zo strany 102 a nalaďte triedu. 

Úvod 
•	 Naučte deti slovo fairground a pomôžte si kolotočom.  
•	 Porozprávajte sa o kolotočoch. Opýtajte sa Do you ever go 

to fairgrounds? Who do you go with? What can you do at a 
fairground? 

•	 Naučte deti slovo carousel a ukážte na obrázok v učebnici. 
Opýtajte sa What is on the carousel? (horses). What 
happens? (You hear music). What do the horses do? (They go 
round and round).

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázok v učebnici a 
povedali, o čom budú čítať, napríklad: It’s a story about 
a fairground. The horse is from a carousel. There is a red, a 
yellow, and a blue horse.

1  Look at the pictures. What is the horse doing? /  
  Pozerajte na obrázky.  Čo robí koník?
•	 Deti sa opäť pozrú na obrázky. Povedzte im, že koník sa 

volá Suzy. Ukážte na každý obrázok a opýtajte sa What is 
Suzy doing?

•	 Deti môžu pracovať vo dvojiciach. Striedavo ukazujú na 
obrázky a hovoria, čo na nich koník robí. 

•	 Aktivitu môžete rozšíriť tak, že sa opýtate How does Suzy 
feel in picture 2? (sad); In pictures 3 and 4? (happy); In picture 5?  
(sad, lonely); In picture 6? (happy).

ODPOVEDE
Picture 2 – she is thinking
Picture 3 – she is smiling
Picture 4 – she is running

2  Listen and read. / Počúvajte a čítajte. $ 154
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú príbeh o Suzy. 
•	 Prehrajte nahrávku a deti potichu sledujú text v učebnici. 
•	 Prehrajte ešte raz a odpovedzte deťom na prípadné otázky. 
•	 Skontrolujte porozumenie otázkami, napríklad: What does 

Suzy do every day? Where does she go? Is she happy in the 
field?

Rozšírenie
•	 Prečítajte triede nasledovné vety k príbehu. Deti si 

ich pozorne vypočujú a určia, či sú pravdivé alebo 
nepravdivé. Svoje odpovede si napíšu do zošitov. Na 
konci cvičenia si odpovede prečítajte.  
Sally is a fairground horse. (F) 
She goes up and down every day. (F) 
She wants to be a real horse. (T) 
Suzy runs to the field. (T) 
She eats sandwiches. (F) 
At night she is happy. (F) 
She misses the children. (F) 
She goes back to the fairground. (T)

Rozšírenie
•	 Vyzvite deti, aby si príbeh prečítali ešte raz. Odpíšu dve 

vety z príbehu a v každej zmenia jedno slovo, napríklad: 
She is behind a red horse and in front of a yellow horse. The 
next day Suzy moves her ears.

•	 Deti budú pracovať vo dvojiciach. Vymenia si medzi 
sebou vety a nájdu vo vetách nesprávne slová. Potom 
napíšu správne slová. 

Kultúrna poznámka 
Zábavné parky
Mnohé prímorské letoviská majú zábavné parky, ktoré 
sú otvorené počas celého roka. V niektorých mestách 
nájdeme trhy, ktoré trvajú niekoľko dní v roku, alebo sú 
súčasťou miestnych osláv. Trhy lákajú svojimi stánkami, kde 
deti môžu vyhrať zaujímavé ceny, ak úspešne splnia úlohy, 
napríklad môžu hádzať kruhy na ceny. Iné stánky ponúkajú 
občerstvenie, napríklad hotdog alebo cukrovú vatu. 

Zábavné atrakcie sú rôzne a zvyčajne k nim patria whirlers 
(deti sa pripútajú k sedadlu a kabínka sa rýchlo točí), 
dodgems (autíčka, ktoré majú gumové nárazníky, aby do 
seba mohli narážať) a samozrejme veľký kolotoč. 

V príbehu je Suzy koníkom z kolotoča, ktorému sa tiež 
hovorí a merry-go-round. Deti sedia na malých modeloch 
koníkov, ktoré sú umiestnené na platforme, ktorá sa krúti. 
Jazdu im spríjemňuje hudba.   

Ďalšie cvičenia
Pracovný zošit strana 104
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 Digitálna trieda  • Lekcia 15 • Písanie

zručnosti

Rozvoj zručností
Počúvanie: zoradiť udalosti v chronologickom slede
Hovorenie: opísať, čo sa deje; pýtať sa a odpovedať na 
otázky o pocitoch
Písanie: rozlišovať medzi tvarmi množného čísla s a ies; 
písať o dni otvorených dverí na škole (Pracovný zošit)

Jazykové prostriedky
Opakovanie: známe gramatické javy a slovná zásoba

Zoznam pomôcok 
CD $ 155

Aktivity na rozcvičenie
•	 Zahrajte sa s triedou Freeze so slovami aktivít z celej 

učebnice (viď strana 20).

Úvod 
•	 Opýtajte sa detí, čo si pamätajú z príbehu z 

predchádzajúcej hodiny. Opýtajte sa Where does Suzy live? 
What does she do? What happens to Suzy? 

•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky v cvičení 1 a aby 
vám povedali, čo na nich vidia. Vyzvite ich, aby sa pokúsili 
predpovedať, o čom budú počúvať (the story about Suzy).

1  Listen and number. / Počúvajte a očíslujte. $ 155
•	 Povedzte deťom, že si vypočujú skrátenú nahrávku 

príbehu o Suzy. Ich úlohou je očíslovať obrázky v poradí,  
v akom sa o nich bude hovoriť.     

•	 Prehrajte nahrávku a deti počúvajú a ukazujú na obrázky 
súčasne, ako znie ich opis. Môžu si pomáhať obrázkami k  
príbehu na strane 104. 

•	 Prehrajte nahrávku ešte raz, prerušte po prvej položke a deti 
nájdu príslušný obrázok. Ukážte im v učebnici príklad 1.

•	 Pokračujte v nahrávke, prerušte po každej položke, aby 
deti mohli číslom označiť poradie obrázkov. 

•	 Prehrajte celú  nahrávku ešte raz.     
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

Prepis nahrávky
1  Suzy is behind a red horse and in front of a blue horse. 
2 Suzy isn’t happy. She wants to run in the fields. 
3  She can move her head and her tail. Now she is a real horse. 
4 Suzy runs to the field. She eats and drinks. 
5 Suzy is scared. She’s cold and she’s wet. 
6 Now Suzy is happy. She is with her friends.

ODPOVEDE
(left to right) 4, 1, 6, 2, 5, 3

Rozšírenie
•	 Vyzvite jednotlivcov, aby spamäti porozprávali príbeh. 

Jedného žiaka vyzvite, aby sa postavil a povedal, čo sa 
odohráva na prvom obrázku a ďalší žiak porozpráva  
o druhom obrázku. Pokračujte ďalej, až kým 
nedokončíte príbeh. 

2  Point, ask and answer. / Ukazujte, pýtajte sa  
 a odpovedajte.
•	 Vyzvite deti, aby sa pozreli na obrázky a na slová v oboch 

rámčekoch.  
•	 Jeden žiak nech sa postaví. Ukážte na prvý obrázok a 

prečítajte prvú otázku v textovej bubline, na ktorú žiak 
odpovie. Deti otázku aj odpoveď zborovo zopakujú.   

•	 Vyzvite deti, aby pracovali vo dvojiciach. Striedavo ukazujú 
na horný rad obrázkov (1-3). Pýtajú sa a odpovedajú na 
otázky tak, že používajú slová z prvého rámčeka.       

•	 Ukážte na prvý obrázok v druhom rade a opýtajte sa 
toho istého žiaka otázku z ďalšej textovej bubliny. Potom 
sa opýtajte a odpovedajte na otázky z druhého radu 
rovnakým spôsobom a využite slová z druhého rámčeka. 

•	 Počas aktivity sa pohybujte medzi deťmi a pomáhajte so 
slovnou zásobou.  

•	 Vyzvite niektoré dvojice, aby predviedli dialóg pred triedou. 

3  Circle the ies endings. Underline the s endings. /  
     Zakrúžkujte koncovky ies. Podčiarknite koncovky s.
•	 Vyzvite deti, aby si zatvorili učebnice. Vysvetlite im, že sa 

budú pozerať na slová, ktoré končia na y a že tieto slová 
majú dvojaké hláskovanie, ak sa o nich hovorí v množnom 
čísle.  

•	 Na tabuľu napíšte dva príklady z učebnice. Zavolajte 
dopredu žiaka, aby zakrúžkoval koncovku ies . Zavolajte k 
tabuli ďalšieho žiaka, aby podčiarkol koncovku s. 

•	 Na tabuľu napíšte niektoré svoje vety a postup zopakujte, 
napríklad: There are seven days in a week. How many 
donkeys are there? Where are the lollies?

•	 Deti sa pozrú na cvičenie v učebnici. Poskytnite deťom 
čas, aby zakrúžkovali koncovky ies a podčiarkli koncovky s. 

•	 Pohybujte sa medzi deťmi a pomáhajte, ak je to potrebné. 
•	 Spoločne skontrolujte odpovede.  

ODPOVEDE
1 There are lots of toys in my bedroom.
2 She likes lollies .
3 Look at the funny monkeys.

Rozšírenie
•	 Urobte si cvičenie, v ktorom si precvičíte množné číslo 

podstatných mien. Na tabuľu napíšte nasledovné slová 
a deti ich dajú do množného čísla: teacher, lolly, horse, 
friend, man, monkey, teddy, child, hen, woman, day.

 Poznámka:  Teraz vypracujte cvičenia v pracovnom zošite 
na strane 105 a deti napíšu o školskom dni otvorených dverí. 

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 text 5, strana 38
 • Test zručností test 5, strana 40
$ Žiacky MultiROM • Lekcia 15 • Počúvaj doma • 
 • Stopa 46 (Nová slovná zásoba a frázy), Stopa 47 (Pieseň), 
 Stopa 48 (Fonetika)



 116 Flashcards and games

 Obrázkové kartic̆ky a hry
Obrázkové kartičky slovnej zásoby
 1 classroom School things
 2 table School things
 3 computer School things
 4 peg School things
 5 pencil case School things
 6 board School things
 7 poster School things
 8 picture School things
 9 drawers School things
 10 cupboard School things
 11 hot Feelings
 12 cold Feelings
 13 hungry Feelings
 14 thirsty Feelings
 15 happy Feelings
 16 sad Feelings
 17 tired Feelings
 18 angry Feelings
 19 scared Feelings
 20 brave Feelings
 21 ride a bike Outdoor activities
 22 ride a horse Outdoor activities
 23 skate Outdoor activities
 24 skateboard Outdoor activities
 25 play tennis Outdoor activities
 26 play football Outdoor activities
 27 behind Prepositions of place
 28 in front of Prepositions of place
 29 next to Prepositions of place
 30 between Prepositions of place
 31 salad Food
 32 fries Food
 33 pizza Food
 34 milkshake Food
 35  cheese sandwich Food
 36 chicken Food
 37 ten Numbers
 38 twenty Numbers
 39 thirty Numbers
 40 forty Numbers
 41 fifty Numbers
 42 sixty Numbers
 43 seventy Numbers
 44 eighty Numbers
 45 ninety Numbers
 46 one hundred Numbers
 47 art School subjects
 48 maths School subjects
 49 English School subjects
 50 science School subjects
 51 PE School subjects
 52 music School subjects
 53 playground School rooms
 54 sports field School rooms
 55 art room School rooms
 56 computer room School rooms
 57 help my mum After-school activities
 58 do my homework After-school activities

 59 visit my grandma After-school activities
 60 go swimming  After-school activities
 61  have a music After-school activities  

lesson
 62 watch TV  After-school activities
 63 listen to music  After-school activities
 64  play with friends After-school activities
 65 read a book After-school activities
 66 write an email  After-school activities
 67 chocolate Special days
 68 sweets Special days
 69 balloon Special days
 70 present Special days
 71 cake Special days
 72 card Special days
 73 neighbour Special days
 74 pastries Special days
 75 nuts Special days
 76 tie Special days
 77 get up Everyday activities
 78 have breakfast  Everyday activities
 79 go to school Everyday activities
 80 go home Everyday activities
 81 have dinner Everyday activities
 82 go to bed Everyday activities
 83  in the morning Times of the day
 84  in the afternoon Times of the day
 85 in the evening  Times of the day
 86 at night Times of the day
 87 hospital Places
 88 school Places
 89 airport Places
 90 police station Places
 91 fire station Places
 92 shop Places
 93 station Places
 94 zoo Places
 95 supermarket Places
 96 bank Places
 97 raining Weather
 98 windy Weather
 99 hot Weather
 100 cold Weather
 101 snowing Weather
 102 sunny Weather
 103 fly a kite Weather activities
 104  make a snowman  Weather activities
 105 wear coats Weather activities
 106 go outside Weather activities
 107 skirt Clothes
 108 scarf Clothes
 109 gloves Clothes
 110 jeans Clothes
 111 boots Clothes
 112 shirt Clothes
 113 o’clock Time
 114 quarter past Time
 115 half past Time
 116 quarter to Time

 117 wedding Celebrations
 118 guests Celebrations
 119 cake Celebrations
 120 bride Celebrations
 121 band Celebrations
 122 invitations Celebrations
 123 make a cake Getting ready
 124 wash the car Getting ready
 125 brush my hair Getting ready
 126 take photos Getting ready
 127 cow Farm animals
 128 goat Farm animals
 129 horse Farm animals
 130 sheep Farm animals
 131 donkey Farm animals
 132 goose Farm animals
 133 loud Adjectives
 134 quiet Adjectives
 135 fast Adjectives
 136 slow Adjectives
 137 kind Memories
 138 naughty Memories
 139 wet Memories
 140 dry Memories
 141 fridge Memories
 142 photo Memories
 143 tidy Tidying up
 144 untidy Tidying up
 145 floor Tidying up
 146 rubbish Tidying up
 147 man People
 148 men People
 149 woman People
 150 women People
 151 child People
 152 children People
 153 first Ordinal numbers
 154 second Ordinal numbers
 155 third Ordinal numbers
 156 fourth Ordinal numbers

Phonics cards
 1 ch chair
 2 sh shoes
 3 th thumb
 4 a cat
 5 e peg
 6 i bin
 7 o mop
 8 u bus
 9 gr grass
 10 br brush
 11 fr frog
 12 dr drum
 13 tr truck
 14 cr crayon
 15 fl flower
 16 pl plum
 17 bl blanket
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 18 cl cloud
 19 gl gloves
 20 sl slide
 21 sm smile
 22 sn snow
 23 st stairs
 24 sk sky
 25 a_e lake
 26 a_e gate
 27 a_e face
 28 a_e plane
 29 i_e bike
 30 i_e kite
 31 i_e nine
 32 i_e white
 33 i_e line
 34 o_e nose
 35 o_e rope
 36 o_e stone
 37 o_e bone
 38 o_e home
 39 u_e June
 40 u_e flute
 41 u_e tube
 42 u_e cube
 43 ee tree
 44 ee green
 45 ee three
 46 ee cheese
 47 ee feet
 48 u cub
 49 a tap
 50 a_e tape
 51 i pip
 52 i_e pipe
 53 ng ring
 54 ng king
 55 nk bank
 56 nk sink

aktivity na rozcvičenie, hry a rozširujúce
cvičenia

Cieľom aktivít na rozcvičenie 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, ako 
správne naladiť triedu na vyučovaciu hodinu. 

Metodika k hodinám zahŕňa rozcvičovaciu aktivitu na každej 
hodine. Často sú to pesničky a riekanky spolu so scénkami, 
ktoré sa deti učili na predchádzajúcich hodinách. 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. 

Flashcard games / Hry s obrázkovými 
kartičkami

Listen, point and say / Počúvajte, ukazujte  
a hovorte
•	 V triede rozmiestnite kartičky slov potrebných na 

vyučovaciu hodinu.  
•	 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 slovo z kartičky.  

•	 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 nahlas vyslovia.  

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. 
•	 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 jedno slovo. 
•	 Ak sa obrázok a slovo zhodujú, deti vyskočia a ak nie, 

zostanú stáť.
•	 Môžete činnosti meniť, napríklad: deti zdvihnú ruky, ak 

kartička a slovo, ktoré poviete, sa zhodujú. 

Snap! /Prásk!
•	 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 zo zostavy. 

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 opakujte postup. 
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Whispers / Šepkári
•	 Deti rozdeľte minimálne do šesťčlenných skupín. 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 sa kartička a slovo zhodujú.  

Where was it? / Kde to bolo?
•	 Položte na svoj stôl alebo tabuľu niekoľko kartičiek 

obrázkom hore. Deťom dajte päť sekúnd, aby sa na 
kartičky pozerali. 

•	 Obráťte kartičky.  
•	 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 vyslovia slovo nahlas.  

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, 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 a jednu odoberte. 

•	 Potom ich opäť rozmiestnite na tabuli a opýtajte sa  

•	 Keď deti chýbajúce slovo uhádli, kartičky zamiešajte a 
postup zopakujte. 

•	 Iná možnosť: Aby ste hru sťažili, môžete vždy pridať novú 
kartičku z príslušnej zostavy slovnej zásoby. 

Slow reveal / Pomalé odkrývanie
•	 Na tabuľu umiestnite kartičku a zakryte ju hárkom papiera.  
•	 Veľmi pomaly posúvajte papier a postupne odkrývajte 

obrázok. 
•	 Opýtajte sa What’s this? alebo inú vhodnú otázku, 

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 povedali, čo je na nej. 

Schovajte kartičku. Na tabuľu napíšte toto slovo so 
zamiešanými písmenkami a vedľa nakreslite krátke čiary 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:. /fr/. Deti ukážu na kartičku, ktorá 
obsahuje túto hlásku. Trieda zborovo vyslovuje slová. 

Phonics matching / Fonetické priraďovanie
•	 Na tabuľu rozmiestnite kartičky fonetických zvukov. 

Na svoj stôl umiestnite kartičky fonetických obrázkov. 
Vyvolajte deti, aby kartičky s obrázkami priradili ku 
kartičkám fonetických zvukov na tabuli. 

Find your partner / Nájdi svojho partnera
•	 Jednotlivcom v triede rozdajte kartičky fonetických 

zvukov. Iným deťom rozdajte karičky fonetických 
obrázkov. 

•	 Vyzvite deti s kartičkami zvukov, aby sa po jednom 
postavili a vyslovili hlásku zo svojej kartičky. 

•	 Deti, ktoré majú kartičky fonetických obrázkov počúvajú. 
Ak hláska, ktorú počujú sa nachádza v ich slove, postavia 
sa, ukážu kartičku triede a vyslovia slovo nahlas.  

more games / Ďalšie hry

Do it! / Rob!
•	 Túto hru si môžete zahrať s ktoroukoľvek zostavou 

kartičiek slovnej zásoby. 
•	 Určte jedno slovo z cieľovej slovnej zásoby každému 

žiakovi, napríklad:  blue, green, red, yellow a podobne. 
•	 Hovorte inštrukcie, napríklad: Yellows, jump! Blues, stamp 

your feet! Deti, ktoré majú pridelené toto slovo, inštrukcie 
nasledujú. 

Freeze / Zamrzni
•	 Vyzvite deti, aby sa postavili k svojim laviciam. 
•	 Zadajte niekoľko inštrukcií, napríklad: wave, run, jump. Deti 

napodobňujú tieto činnosti. 
•	 Keď poviete Freeze!, deti stuhnú v pozícii, v akej sa práve 

nachádzali. 
•	 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 povely. Ak sa povel začína 

slovami Simon says… , deti ho vyplnia. 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 hovorte 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. 
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•	 Pokračujte v hre, až kým nezostane jeden víťaz alebo 
skupina, podľa toho, čo uprednostníte. 

Mime the word / Názorne ukážte slovo
•	 Vyzvite deti, aby  sa postavili k svojim laviciam. 
•	 Povedzte slovo alebo vetu, napríklad: 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 tvár
•	 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 pošepkajte 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 na koniec pridá 
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 zostavy 

slovnej zásoby slov. Značte si slová, ktoré ste už povedali, 
aby ste ich neopakovali druhýkrát. Keď deti budú počuť 
slová zo svojej tabuľky, prečiarknu ich. 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 opačnom 

smere. 
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Kopírovateľné materiály (KM) prinášajú 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 knihe v časti Úvod. 
Stránky v KM  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 
zlatovláska a tri medvede  sMF stranY 32–33 

Synopsis /Obsah
Zlatovláska je dievčatko so zlatými vláskami. Jedného dňa sa 
vyberie do lesa a objaví tam domček malých medvedíkov. 
Nikto ale nie je doma. Vojde do domu, ochutná kašičku, 
ktorá jej zachutí a zje ju všetku z misky malého medvedíka. 
Posedí si na troch stoličkách a tú najmenšiu zlomí. Nakoniec 
si vyskúša, ako sa spí v postieľkach a v tej najmenšej zaspí. 
Medvedíci sa vrátia domov a nájdu spiace dievčatko.  

Cast/Postavy
Zlatovláska, Zlatovláskina mama, Zlatovláskin otec, otec 
medveď, mama medvedica a malý medvedík, zbor.  

Setting/Miesto
Dej sa odohráva na dvoch miestach: v lese a v dome, ktorý 
patrí medvedíkom. 

Props/Kulisy
•	 Zelené pozadie ako les (napríklad záves alebo plachta); 

maľby alebo obrázky stromov
•	 Stôl s obrusom 
•	 Hrniec, tri misky a tri lyžice
•	 Tri stoličky v rôznych veľkostiach 
•	 Tri postele v rôznych veľkostiach (môžu byť urobené z 

koberčekov alebo prikrývok)

Scenár 2  
Červená Čiapočka  sMF stranY  34–35 

Synopsis / Obsah
Červená čiapočka je malé dievčatko, ktoré sa vyberie cez 
les, aby navštívilo svoju starú mamu. Cestou sa ale rozhodne 
natrhať kvety a zíde z cesty. Tam stretne vlka. Ten uháňa 
k domu starej mamy, aby tam bol skôr. Stará mama stratí 
vedomie, keď uvidí vlka. Ten sa zamaskuje tak, že si nasadí jej 
okuliare, čepiec a šál. Keď Čiapočka príde do domu, pomýli 
si vlka so starou mamou, ale v poslednej chvíli ju zachráni 
dobrý drevorubač.  

Cast / Postavy
Červená Čiapočka, mama, stará mama, vlk, drevorubač, zbor

Setting / Miesto
Hra sa odohráva na dvoch miestach: v lese a v dome.  

Props / Kulisy
•	 Zelené pozadie ako les (napríklad záves alebo plachta); 

maľby alebo obrázky stromov
•	 Červený kabát, ktorý má oblečený Červená Čiapočka 
•	 Čepiec starej mamy, okuliare, šál (alebo niečo podobné)
•	 Maska vlka, alebo oblečenie, pripomínajúce vlka
•	 Košík a nejaké (papierové) kvety
•	 Posteľ (môže byť z koberčeka alebo prikrývok)

Preparing for the performances / Príprava na 
predstavenie
Prečítajte si spoločne celú hru. Rozdeľte postavy smelším 
žiakom. Ostatní žiaci budú tvoriť zbor. Budú spievať, alebo 
hovoriť sprievodný text.  

Niekoľkokrát prečítajte celú hru, aby si žiaci čo najlepšie 
osvojili svoje postavy a text. Pomocou otázok si overte, ako 
žiaci porozumeli deju príbehu. Navrhnite deťom, aby si svoj 
text vzali domov, naučili sa ho a precvičovali.  

Potom si hru precvičte v triede. Hlavné postavy vystupujú 
v prednej časti triedy (zbor môže zostať sedieť na svojich 
miestach). Neskôr si hru precvičte aj s kulisami, speváckym 
zborom, ktorý sa pripojí k ostatným. Precvičte hru viackrát, 
aby ste na predstavenie pre rodičov boli dobre pripravení.  

Pred predstavením môžete rodičom rozdať prefotené texty hry. 

Cut and make 1 (Unit 1) / Vystrihni a  
urob 1 (Lekcia1) 
my classroom / moja trieda  KM strana 36 

Zoznam pomôcok
Fotokópia hárku, veľký hárok čistého papiera alebo kartónu, 
farbičky alebo ceruzky, nožnice a lepidlo pre každú 
šesťčlennú skupinu 

Postup
•	 Deti vyfarbia predmety na hárku fotokópie a vystrihnú ich.  
•	 Prejdite sa po triede a pýtajte sa, napríklad: What colour are 

the chairs / tables in your classroom?
•	 Deti si papierové kúsky nábytku nalepia na veľký hárok 

papiera alebo kartónu a vyrobia si triedu podľa svojich 
predstáv. 

Aktivity
•	 Vyzvite niektoré deti, aby svoje obrázky ukázali 

spolužiakom a opísali svoje triedy, napríklad: This is my 
classroom. There are four tables. This table is re. 

•	 Vyzvite deti, aby jednotlivé časti na svojom obrázku 
označili a vystavili ich v triede. 

•	 Deti si môžu zaspievať pesničku z lekcie v učebnici na 
strane 10 a súčasne s textom v pesničke ukazujú na 
predmety. 

 KopírovateI’né materiály
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Cut and make 2 (Unit 4) / Vystrihni a  
urob 2 (Lekcia 4)   
numbers board game /   KM strana 37 

Zoznam pomôcok
Pre každú dvojicu jedna fotokópia hárku, nožnice, lepidlo a 
kúsok kartónu. 

Postup
•	 Povedzte deťom, že si vytvoria hru s číslami. Povedzte im, 

že zatiaľ nebudú musieť na pracovnom hárku sčitovať. 
•	 Ukážte deťom textové bubliny a povedzte im, že si musia 

vybrať a napísať do každého políčka ľubovoľné čísla od 1 
do 50.  Čísla by nemali byť výsledkom sčitovania. Potom si 
hru môžu vystrihnúť.  

•	 Ďalej si deti vystrihnú dve zakrúžkované čísla. Prilepia 
jedno číslo na kúsok kartónu, vystrihnú ho dookola a na 
druhú stranu prilepia iné číslo. Toto poslúži ako minca, 
ktorou si hodia, aby vedeli, o koľko políčok sa môžu 
posunúť.    

•	 Každý vystrihne z kartónu iný tvar, napríklad: štvorec alebo 
trojuholník. To bude ich hrací panáčik.  

Aktivity
•	 Deti striedavo hádžu mincou, ktorú si vyrobili a pohybujú 

sa na políčkach. Keď sa dostanú k textovej bubline, povedia 
číslo, ktoré je v nej. Keď sa dostanú na štvoruholník, spočítajú 
čísla a povedia výsledok.  

•	 Ak sa pomýlia, vrátia sa na pôvodnú pozíciu na začiatku hry. 
Víťazom je ten, kto ako prvý dosiahne políčko ‘Finish’ .  

•	 Keď už všetci skončili, zdvihnite hru hore a vyzvite 
jednotlivcov, aby povedali výsledky. Prejdite sa v triede a 
dajte šancu každému, aby mohol povedať výsledok.  

ODPOVEDE
 4, 16, 9, 80, 14, 20, 8, 11, 60, 13, 70, 100

Cut and make 3 (Unit 8) / Vystrihni a  
urob 3 (Lekcia 8) 
make a clock / Urobte si hodiny  KM  strana  38 

Zoznam pomôcok
Pre každé dieťa jedna fotokópia strany a papier na spevnenie, 
pre každú šesťčlennú skupinu nožnice  

Postup
•	 Deti vystrihnú kruh hodín a ručičky, ktoré spevnia 

spevňovacím papierom. 

Aktivity
•	 Deti pracujú vo dvojici. Žiak A sa opýta žiaka B otázku o 

jeho denných aktivitách, napríklad: What time do you get 
up / have breakfast / go to school? 

•	 Žiak B odpoveď ukáže na hodinách tak, že bude pohybovať 
ručičkami na hodinách. Žiak A musí povedať čas nahlas.  

•	 Keď deti dokončili hovorenie, klaďte deťom z jednotlivých 
dvojíc otázky, napríklad: What time does Joaquin have 
dinner? What times does Adora go to bed?

•	 Môžete vyzvať niektoré dvojice, aby hovorili o spolužiakových 
každodenných aktivitách a pomáhali si hodinami.  

Cut and make 4 (Unit 10) / Vystrihni  
a urob 4 (Lekcia 10) 
a weather card / kartička na počasie  KM strana 39 

Zoznam pomôcok 
Pre každé dieťa jeden hárok fotokópie strany, kúsok kartónu 
a spevňovací papier; pre každú šesťčlennú skupinu farbičky, 
nožnice a lepidlo.

Postup
•	 Deti si vyfarbia symboly počasia a potom vyfarbia 

teplomer tak, že dolu bude modrá farba a smerom 
hore červená. Vystrihnú symboly počasia a šípky. Potom 
vystrihnú teplomer podľa bodkami naznačenej predtlače. 

•	 Kruh s počasím deti upevnia na kúsok kartónu. Dlhšiu šípku 
upevnia do stredu pomocou spevňovacieho papiera. 

•	 Pozdĺž čiary pod teplomerom deti vystrihnú štrbinu. 
Kratšiu šípku prestrčia cez štrbinu, zahnú na druhom 
konci, aby ju upevnili. Ukážte deťom svoj model, ktorý ste 
si už vopred pripravili. 

Aktivity
•	 Hovorte deťom rôzne typy počasia. Deti nastavia počasie 

na svojich teplomeroch a tabuľkách počasia, napríklad:  
It’s windy and cold.

•	 Vyzvite deti, aby svoje tabuľky a teplomer využili na 
predpoveď počasia, ktorú si pripravia v skupine. Pohybujú 
šípkami a vytvoria vety, napríklad: It’s sunny and hot. / It’s 
cold and it’s snowing. 

•	 Využite tabuľky počasia s pesničkou z učebnice na strane 
70. Deti spievajú jednotlivé slohy a nastavia šípky podľa 
príslušného počasia.  

Cut and make 5 (Unit 13) / Vystrihni  
a urob 5 (lekcia 13) 
an animal mask / zvieracia maska  KM strana 40 

Zoznam pomôcok
Pre každé dieťa jedna fotokópia hárku a kúsok pružinky alebo 
povrázku; pre každú šesťčlennú skupinu farbičky, nožnice a 
lepidlo; kartón (možnosť)

Postup
•	 Spoločne si prečítajte návod, ktorý je na hárku. Povedzte 

deťom, že si vyberú zvieratko a urobia mu oči, uši, nos a srsť. 
•	 Deti postupujú podľa návodu a vyrobia si svoje masky.  
•	 Môžete použiť aj kartón alebo výkres, keď chcete mať 

masky pevnejšie.
•	 Pomôžte deťom urobiť malé dierky po bokoch masky a 

ukážte im, ako prevliecť cez dierku povrázok a urobiť na 
jeho koncoch uzlík. 

Aktivity
•	 Zaspievajte si pesničku z lekcie v učebnici na strane 90. 

Deti si nasadia masky, keď spievajú príslušné slohy. 


