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Obsah jednotlivých knih: 

We´re Going on a Bear Hunt  

Děti si procvičí: 

 slovní zásobu týkající se přírody, rodiny, části těla 

 gramatické struktury a fráze: 

          What a beautiful day!  

          We´re not scared.  

          We´re going on...., we can´t go...  

 předložky over, under, through 

 

Something Else  

Děti si procvičí: 

 slovní zásobu týkající se barev, částí těla 

 přídavná jména určující velikost, pocity a nálady ,volnočasové aktivity  

 gramatické struktury a fráze - povídání o sobě (I´m ..., I have..., I can..., I like...) 

 

Brown Bear, brown bear what do you see?  

Děti si procvičí: 

 slovní zásobu týkající se barev a zvířat  

 dále si upevní výrazy teacher a children 

 gramatické struktury a fráze What do you see? I see...  

 

My cat likes to hide in boxes    

Děti si procvičí: 

 slovní zásobu týkající se barev, přídavná jména určující velikost  

 slovesa v minulém čase názvy zemí  

 gramatické struktury a fráze - popisy míst (there is/are ..., předložky in, on, out, 

under), 

 zjišťovací i doplňovací otázky na místa nebo schopnosti  

 



 

  

 

 

Metodika ke knize 

We´re Going on a Bear Hunt  

 

 

 

Tato metodika vznikla jako výstup projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, který je spolufinancován Evropskou unií.  

 

  



 

 Název knihy: We´re Going on a Bear Hunt 

Autor: Michael Rosen 

Ilustrace: Helen Oxenbury 

Anotace příběhu: jedná se o příběh rodinky (táta a 3 děti), která se vydá na lov 

na medvěda. Do cesty se jim pletou různé překážky, které odvážně zdolávají. 

Když dorazí do jeskyně a uvidí medvěda, velice se vylekají a uhánějí zpět přes 

všechny překážky domů. 

Jazyk příběhu je repetitivní, stále se opakuje stejný refrén, zdolávání překážek 

je doplněno citoslovci označujícími různé zvuky.  

Rozvíjené prvky čtenářské gramotnosti: 

Žáci budou rozvíjet schopnosti: 

 Předvídání a očekávání na základě obrazového materiálu z knihy 

 Spojení svých vlastních zkušeností s obsahem knihy 

 Propojení intonace a pohybu s porozuměním 

 Grafického zobrazení příběhu 

 Předčítání ve dvojicích a ve skupině 

 Inspirovat se příběhem ve své vlastní tvořivé aktivitě 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Komunikační kompetence – naslouchání/čtení s porozuměním a adekvátní 

reakce 

Kompetence sociální a personální – žáci budou rozvíjet účinnou spolupráci ve 

skupině a adekvátní interakce a sebereflexi  

Kompetence k řešení problémů – plánování a řešení problému, zjištění, že 

problémy se musí řešit, nikoliv obcházet 

 

 

 



 

Konkrétní cíle v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (RVP): 

Jazykové prostředky:  

Žáci si rozšíří/zopakují: 

 slovní zásobu týkající se přírody (grass, river, mud, forest, snowstorm, 

cave, bear) , rodina, části těla 

 výslovnost klíčových slov a zvuků (citoslovce), rytmus refrénu se 

správnými přízvuky, intonaci 

 gramatické struktury a fráze – What a beautiful day! We´re not scared. 

We´re going on…., we can´t go….předložky over, under, through 

 

Řečové dovednosti: 

Poslech s porozuměním   

 žáci budou poslouchat příběh čtený učitelem ve třídě (nebo sledovat na 

videu) a s pomocí obrázků se budou snažit pochopit děj  

 žáci vytvoří časovou mapu příběhu 

 žáci budou reagovat na věty z textu pohybem (TPR) 

Čtení s porozuměním: 

 Žáci si vytvoří/ověří mapu příběhu po přečtení 

 Žáci si budou navzájem předčítat části příběhu 

Mluvení: 

 Žáci se budou postupně připojovat k refrénu v příběhu se správnou 

výslovností a intonací  

Psaní: 

 Žáci obmění věty z příběhu podle své představivosti 

 Žáci napíší pokračování příběhu 

 Žáci vymyslí nový závěr příběhu 

 Žáci napíší nový příběh 

 



 

Navrhované aktivity  

Aktivity jsem rozdělila do tří fází (před čtením, v průběhu čtení, po přečtení). 

Učitelé si mohou vybrat, které aktivity použijí jako opakovací (připomenutí již 

osvojeného jazyka), prezentující nový jazyk (kniha/příběh může být dobrým 

kontextem pro prezentaci nové slovní zásoby i jazykových struktur) nebo 

rozšiřující (v návaznosti na aktuální práci v hodinách AJ si žáci rozšíří slovní 

zásobu i větné struktury).  V každé fázi budou uvedeny podpůrné aktivity (tzv. 

scaffolding), které pomohou žákům porozumět příběhu a aktivity ověřující, tj. 

pomohou učiteli zjistit, zda a jak žáci plní cíle stanovené ve výše popsaných 

oblastech (čtenářská gramotnost, klíčové kompetence, anglický jazyk). Učitelé 

si mohou vybrat, kolik podpory jejich žáci potřebují a které aktivity jim přinesou 

nejvíce informací o jejich pokroku. V přílohách je pracovní list pro distanční 

vzdělávání (tj. pro školu doma). 

Před čtením (předčítáním) 

1. Předvídání a očekávání na základě ilustrací v knize 

Ve třídě: učitel skryje název knihy a ukáže titulní stránku. Zeptá se What can 

you see in the picture? Žáci odpovídají popisem (jednoslovné reakce nevadí). 

Učitel procvičí slova a boy, a girl, a baby, a man, a father, trees, grass, hill.  

Další možné otázky – How many people are there? Where are they? What are 

they doing? What are they wearing? What colour is the girl´s dress? Where are 

they going? 

U nižší pokročilosti žáků se učitel může ptát zjišťovacími otázkami, aby podpořil 

jejich odpovědi (např. Are there two or three people? Is the girl´s dress 

yellow?...) 

U otázky Where are they going?učitel nechá žáky spekulovat (mohou i česky, 

učitel může reagovat anglicky, např. někdo řekne „Na výlet“, učitel: „Yes, you´re 

right they can go on a trip but not in this book“.) 

Po chvíli spekulací učitel odhalí název knihy a zeptá se, co znamená. Žáci hádají, 

učitel může pomoci dalšími obrázky z knížky (ukáže medvěda). 

 



 

2. Opakování/rozšíření/prezentace slovní zásoby   

Klíčové slovo – BEAR – učitel procvičí správnou výslovnost (může upozornit na 

podobnost se slovem BEER, např. veselou historkou o hostovi v restauraci, 

který se splete a objedná si medvěda). V češtině se učitel může zeptat dětí, co 

vědí o medvědech a zda mají nějaké osobní zážitky s medvědy (mohou si 

vyhledat informace na internetu).  

Další klíčové slovo: HUNT – učitel pantomimou předvede význam slova a 

procvičí výslovnost. Zeptá se dětí, jestli znají jiná zvířata, která se loví (mohou 

znát fox, pig, hare, pheasant, deer,…) 

Učitel uvede tři nové předložky – OVER, UNDER, THROUGH, na tabuli nakreslí 

nebo předvede rukou význam. Procvičí tím, že říká v různém pořadí a žáci 

ukazují, potom žáci říkají a učitel ukazuje, přitom dělá občas chyby, nakonec si 

žáci ve dvojicích říkají a ukazují navzájem.  

Podpůrná aktivita: Učitel může také zopakovat slovo Teddy bear (plyšový 

medvěd), zeptat se, kdo má/měl plyšáka. Může přinést plyšového medvěda a 

s dětmi popsat (pracovní list 1). Děti si mohou přinést na další hodiny své 

plyšáky a mohou popsat nebo si udělat podle sebe pracovní list, doplnit 

chybějící slova, mohou medvěda obléct a popsat oblečení a barvy. V následující 

hodině mohou sdílet se spolužáky (párová práce). Později může učitel využít i 

jako hodnotící nástroj. 

3. Žáci sdílejí své zkušenosti z výletů/lovů a vytváří si před čtením svá 

očekávání a schémata 

Učitel se zeptá anglicky nebo česky – What can go wrong when we are on a 

hunt or trip? 

Žáci navrhují česky nebo anglicky, učitel reaguje a zapisuje na tabuli do 

seznamu návrhy.  

 

 



 

V průběhu čtení 

4. Globální porozumění příběhu (čteného učitelem nebo žáky / 

sledovaného na YouTube videu) 

Učitel projde s žáky seznam možných překážek, které navrhli a zadá pokyn 

k prvnímu čtení/poslechu. 

Listen to the whole story and look at the pictures. Have we got any barriers 

that are in the story on our list? (učitel by měl využívat řeč těla k podpoře 

porozumění instrukcí) 

Učitel přečte celý příběh někdy ukáže na ilustraci, když to vypadá, že žáci 

nerozumí. Po prvním čtení společně projdou seznam na tabuli a odpovídají 

jen Yes a No na otázky Is there a cat? Are there any robbers?...dále podle 

seznamu na tabuli.. 

Učitel se zeptá kolik překážek musí rodina zdolat. How many barriers do 

they have to go through? Žáci uvedou odhady podle toho, co si pamatují, 

učitel zaznamená některé na tabuli a znovu čte. Pokyn: Listen and count the 

barriers. Učitel rozdá žákům mapu (pracovní list 2) od domu k jeskyni, na 

které si zkontrolují počet překážek. 

5. Grafické znázornění příběhu 

Učitel zadá žákům úkol ke 3. čtení.   

Do mapy od domu k jeskyni zaznamenejte jednotlivé překážky tak, jak se 

vyskytují v příběhu česky nebo anglicky (pokud znáte). 

Mark the barriers into the map as they come in the story. 

Po přečtení učitel kontroluje s žáky a píše na tabuli jednotlivá slova: grass, 

river, mud, forest, snowstorm, cave. Pokud žáci mají napsáno česky, opíší si 

z tabule anglické slovo, pokud mají anglicky, zkontrolují si spelling. Učitel 

monitoruje a pomáhá slabším žákům (podpůrná aktivita pro žáky s SPU: 

mapu doplnit několika výrazy nebo jim dát slova na kartičkách, které si jen 

nalepí do mapy). Za domácí úkol si žáci mapu ilustrují. 

 

 



 

6. Propojení zvuků (citoslovcí) s pohybem a rytmem 

Učitel žákům rozdá do skupin nebo dvojic kartičky s citoslovci (pracovní list 

3), každá skupina (pár) má jiné citoslovce. Žáci si vymyslí vhodný pohyb ke 

svému citoslovci a předvedou. 

4.čtení – učitel čte znovu celý příběh a žáci ve skupinách stoupají a předvádí 

pohyb a říkají citoslovce.  

Pokyn: Listen to the story once more and do your sound and movement in 

the right place. 

Jako shrnutí učitel říká jednotlivé překážky v různém pořadí rychle a žáci 

k nim reagují citoslovci a pohybem. Potom učitel říká citoslovce a žáci říkají 

překážky. Mohou procvičit i ve dvojicích. 

Př.  MUD – squelch squerch! 

7. Propojení intonace a pohybu s porozuměním 

Učitel pustí žákům video s autorem příběhu a jeho prezentací. Žáci sledují, 

jak se liší jednotlivé pohybové prvky. Žáci v diskuzi řeknou podobnosti a 

rozdíly. Také řeknou, co se jim líbí a co ne. Učitel může využít této 

příležitosti k tomu, že žákům řekne několik informací o autorovi a jeho 

tvorbě. Může jim ukázat i jeho webovou stránku. 

https://www.michaelrosen.co.uk/ 

8. Společné čtení z knihy 

       Učitel dá pokyny ke čtení: 

       Refrén - čtou všichni žáci. 

We´re going on a bear hunt. 

We´re going to catch a big one.  

What a beautiful day!We´re  not scared. 

 Učitel ukáže na jednoho žáka a ten přečte text o překážce:  

Uh,uh! Grass! Long wavy grass. 

https://www.michaelrosen.co.uk/


 

 Pokračují všichni:  

 We can´t go over it, we can´t go under it.  

Oh no! We´ve got to go through it!Swishy swashy!... 

Zpáteční cestu čtou jednotliví žáci, kteří četli texty o překážkách. 

Učitel se snaží procvičit výslovnost složitých částí knihy s celou třídou i 

s jednotlivci pomocí drillu(Repeat after me. Shout it! Whisper it! Say it 

quickly/slowly.). U části We can´t go over it, we can´t go under it. We´ve got to 

go through it. Učitel zkontroluje porozumění a může česky probrat s žáky, že je 

to dobrý přístup při řešení problémů (připomenout české Přeskoč, přelez, ale 

nepodlez!) Později může připomínat ve výuce (viz. rutinní aktivity).  

Ověřující aktivita: Ve dvojicích si žáci čtou navzájem úryvky z knížky – jeden 

přečte, druhý najde správnou dvoustranu. Učitel monitoruje (dělá si poznámky 

o tom, jak žáci zvládají čtení textu). 

Další procvičení: Nejdříve by bylo dobré přečíst knižku od začátku do konce. 

Pokud dramatizace žáky baví, mohou dobrovolníci popisovat překážky 

v různém pořadí. Pozor, žáci s dyslexií by měli číst nahlas jen ve skupině, jako 

jednotlivci pouze dobrovolně. 

Po přečtení celé knihy 
 

9. Propojení intonace a pohybu s textem 

 Žáci pochodují v kruhu a recitují celou knihu za doprovodu odpovídajících 

pohybů. Učitel pomáhá tam, kde si nemohou vzpomenout. Tento příběh 

je velmi často dramatizován jako představení pro rodiče. Žáci mohou 

vytvořit kulisy a nacvičit celé představení.  

10. Inspirace k tvořivé aktivitě 

 Změňte konec příběhu podle svého rozhodnutí. Můžete změnit od 

jakéhokoliv okamžiku zpáteční cesty. Opište předcházející větu příběhu a 

potom doplňte své ukončení. Ilustrujte svůj nový konec (pracovní list 4). 

 Vytvořte si svoji novou třídní knihu. Každý žák dostane jeden list a v na 

něm doplní další překážku. Vymyslí si k ní zvuk a ilustruje ji. Knihu můžete 

společně svázat a přečíst si ji doma nebo ve škole (pracovní list 5). 



 

 Žáci si mohou jednotlivě vytvořit svůj nový příběh z výletu, který začíná 

např. We´re going to a ZOO…, a swimming pool, a jungle, an adventure 

park…. Jednotlivé knihy si mohou vzájemně přečíst (pracovní list 6). 

 

Rutinní aktivity pro další využití ve výuce: 

 Bear Hunt exercise – může být využito jako warm up nebo jako krátký 

odpočinek v průběhu hodiny. Učitel říká citoslovce z knihy a žáci předvádějí, 

zásoba citoslovcí se může stále rozšiřovat. 

Řešení problémů – žáci narazí na nějaký problém (těžké učivo – plete se jim 

např. výslovnost nějakých slov nebo spelling…), společně si zarecitují We can´t 

go over it, we can´t go under it. Oh no! We´ve got to go through it! 

Stěhování ve třídě nebo mimo třídu – učitel může využít refrén při organizaci 

přesunů…We´re going to the canteen/dining room/cloakroom… 

Zdroje inspirace: 

Inspirace: https://www.thewiseowlfactory.com/ 

Odkaz na videa: 

Story YouTube animated video 

https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4 

Michael Rosen předvádí svoji knihu  

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thewiseowlfactory.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4
https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds


 

Pracovní list 1 

 

 

 



 

Pracovní list 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pracovní list 3 

Swishy swashy! 

Splash splosh! 

Squelch squerch! 

Stumble trip! 

Hoooo woooo! 

Tiptoe tiptoe! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list 4 

My new ending of the Bear Hunt story 

Author: 

Copy 4 lines from the book that your new ending will follow (opiš poslední 4 

řádky z knihy, po kterých bude následovat tvůj nový konec: 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

My new end: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

My picture: 

 

 

 

 



 

 

 

Pracovní list 5 

 

 

 

 

 

 

 

We´re Going on a Bear Hunt 
This is our story inspired by M. Rosen 

 

 

Class: 
 

Year: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stránka pro jednotlivé žáky (doplňují své překážky a zvuky) 

We´re going on a bear hunt. 

We´re going to catch a big one.  

What a beautiful day!We´re  not scared. 

Uh,Uh,________________________________________ 

 

We can´t go over it, we can´t go under it.  

Oh no! We´ve got to go through it! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pracovní list 6 

 

 

 

 

 

 

 

We´re Going on/to a 

This is my story inspired by M. Rosen 
 

 

Author: 

 

Year: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list pro žáky v domácí škole 

Dobrý den, 

dnes se podíváte na příběh, který vaši kamarádi ve škole čtou s paní 

učitelkou. Vy ho budete sledovat jako YouTube video a budete plnit 

podobné úkoly jako vaši spolužáci ve škole. 

Úkol č. 1 Podívejte se na následující obrázky z knihy a 

zkuste hádat, o čem asi příběh bude. 

 

 

 

 



 

 

Úkol č. 2 Zde je seznam slov, která se vyskytují 

v příběhu. Znáte některá? Můžete je ukázat na 

obrázcích? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 3 Nyní sledujte příběh na YouTube videu. 

     https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4 

 

Ověřte si, jestli jste uhodli, o čem příběh bude. 

 

Úkol č. 4 Doplňte následující věty: 

 

 

 

 

Úkol č. 5 Teď sledujte příběh znovu a počítejte, kolik 

překážek musí rodina zvládnout. Zatrhněte správné číslo. 

BEAR HUNT GRASS 

MUD RIVE

R 

FOREST CAVE SNOWSTORM 

Zde je link.   

Příběh je o lovu na __________. Rodina, která se skládá 

z___ členů, musí zvládnout po cestě několik překážek. Když 

uvidí medvěda, tak rychle utíká_____.  

https://www.youtube.com/watch?v=Waoa3iG3bZ4


 

 

(Zkontrolujte si na mapě dole.) 

Pracovní list 1 

 

 

 

 

Úkol č. 6 Znovu si příběh poslechněte a vepište do mapy 

názvy jednotlivých překážek ve správném pořadí.  

 

 

 

8 6 7 



 

 

(Klíč: 2. Grass 3. River 4. Mud 5.Forest 6.Snowstorm) 

 

Úkol č. 7 Nyní se podívejte na další video.  

Autor příběhu Michael Rosen pro vás celý příběh předvedl i 

s pohyby. Přiřaďte překážky ke zvukům, které provází jejich 

překonávání. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

Úkol č. 8 Zkuste se připojit k Michaelovi a říkat zvuky u 

jednotlivých překážek.  

Swishy swashy! 

Splash splosh! 

Squelch squerch! 

Hoooo woooo!  

Stumble trip! 

Tiptoe tiptoe! MUD 

CAVE 

SNOWSTORM

RMRM 

FOREST 

GRASS 

RIVER 

https://www.youtube.com/watch?v=0gyI6ykDwds


 

Jestli si chcete protáhnout tělo, tak pochodujte podle 

Michaela. 

 

Postupně se přidávejte i k refrénu: 

 

 

 

 

 

 

Najděte větu: To je dneska krásně a vyznačte ji žlutě. 

                       Vůbec se ničeho nebojíme vyznačte zeleně. 

 

Úkol č. 9 Poslechněte si, jak se zdolávají překážky.                      

Cccc  znamená překážku. Zakreslete význam předložky: 

 

We can´t go over it.                                              (nemůžeme)      

We can´t go under it.                                    (nemůžeme)       

We´ve got to go through it.                       (musíme)              

We´re going on a bear hunt. 

We´re going to catch a big one.  

What a beautiful day! We´re  not scared. 

 



 

 

  

Úkol č. 10 Teď si zkuste přečíst celý příběh s Michaelem 

(můžete i několikrát).  

Vyberte si část, která se vám nejvíce líbí (1.část, kdy pochodují na 

medvěda nebo 2. část, kdy je medvěd honí) a nacvičte si její čtení. 

Zkuste se pochlubit někomu u vás doma a přečtěte mu, co jste si 

připravili. Nebo se nahrajte na video a pošlete to 

spolužákovi/kamarádovi. 

 

Úkol č. 11 Líbil se vám příběh? Vyberte si jednu 

z možností, jak vás může inspirovat k vaší vlastní tvorbě. 

 

 A) Změňte konec příběhu podle svého rozhodnutí. 

Můžete změnit od jakéhokoliv okamžiku zpáteční cesty. 

Opište předcházející větu příběhu a potom doplňte své 

ukončení. Ilustrujte svůj nový konec. 

 

 B) Vymyslete si další překážku, kterou by mohli lovci 

na cestě překonávat, přidejte vhodný zvuk a 

samozřejmě i ilustraci.   

 

 C) Jestliže byste se rádi stali spisovateli, vytvořte 

svůj nový příběh z výletu, který by se mohl jmenovat 

např. We´re going to a ZOO…, a swimming pool, a 



 

jungle, an adventure park…. Fantazii se meze nekladou a 

vyrobte si svoji vlastní knihu i s ilustracemi.  

Všechny své výtvory můžete vyfotit a poslat do školy. 

 

Jestliže jste si Michaela Rosena oblíbili, zde je link na jeho webovou 

stránku, kde předvádí své další zajímavé a veselé příběhy a básničky.  

 

 

 

 

Sledování jeho videí doporučuje 9 z 10 učitelů anglického jazyka (ten 

desátý se ještě nepřestal smát).  

 

 

 

  

https://www.michaelrosen.co.uk/ 

 

https://www.michaelrosen.co.uk/


 

 

  

 

 

Metodika ke knize 

Something Else 

 

 

 

Tato metodika vznikla jako výstup projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, který je spolufinancován Evropskou unií.  

 

  



Název knihy: Something Else 

Autor: Kathryn Cave 

Ilustrace: Chris Riddell 

Anotace příběhu: Příběh o malém tvorovi (Something Else), který cítí, že nikam 

nepatří a že kamkoliv přijde je jiný než ostatní. Je z toho smutný, až jednou 

zaklepe na dveře jiný tvor, který tvrdí, že jsou si podobní. Something Else s ním 

nesouhlasí, ale přesto je rád, že má alespoň něco (Something) a že spolu 

mohou něco podnikat. A brzy se objeví další tvor, který je sice úplně jiný než 

oni, ale oni ho hned přijmou mezi sebe. Je to příběh o tom, že být jiný není nic 

špatného a že je důležité mít přátele, kterým jinakost nevadí. 

V příběhu se procvičí popisný jazyk (popis vlastností i vzhledu), pozdravy a 

seznamování, činnostní slovesa, volnočasové aktivity, vyjadřování pocitů. 

Rozvíjené prvky čtenářské gramotnosti: 

Žáci budou rozvíjet schopnosti: 

 Předvídání a očekávání na základě obrazového materiálu z knihy 

 Vytváření hypotéz příběhu na základě obrázků, přečtené části příběhu a 

svých zkušeností 

 Využití ilustrací k podpoře porozumění 

 Využití detailních prvků popisu k identifikaci protagonistů 

 Určit podobnosti a rozdíly u popisů hrdinů příběhu 

 Určování posloupnosti dějů v příběhu 

 Převyprávět části příběhu pomocí vytvořených dialogů 

 Předčítání ve dvojicích a ve skupině 

 Inspirovat se příběhem ve své vlastní tvořivé aktivitě (skupinové psaní 

poezie) 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Komunikační kompetence- naslouchání/čtení  s porozuměním a adekvátní 

reakce na čtené podněty 



Kompetence sociální a personální – žáci budou rozvíjet účinnou spolupráci ve 

skupině a odpovídající interakce a sebereflexi  

Kompetence občanská – žáci se naučí respektovat jinakost a hledat v rozdílech 

inspiraci, uvědomí si své vlastnosti a rysy, čímž si posílí sebevědomí, uvědomí si 

hodnotu a důležité prvky přátelství 

Konkrétní cíle v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (RVP): 

Jazykové prostředky:  

Žáci si rozšíří/zopakují: 

 slovní zásobu týkající se barev (brown,pink, blue,atd.), částí těla ( hair, 

eyes, ears, nose, horn, feet, paw, flipper,neck, wings,, beak, trunk, horn), 

přídavná jména určující velikost (big, small, fat, tall, short, long), 

přídavná jména vyjadřující pocity a nálady (happy, sad, lonely, surprised, 

angry, frightened), volnočasové aktivity (play games, paint pictures, 

watch TV, ride bikes, read, cook, go for walks, listen to music),  slovesa 

(listen, play, talk, understand, like, love, help, work). 

 klíčové výrazy v příběhu (creature, friend, same, different, something, 

else) 

 výslovnost klíčových slov, dramatické čtení, rytmus a přízvuky v básničce 

 gramatické struktury a fráze – povídání o sobě (I´m…., I have…, I can…, I 

like…), popis kamaráda nebo nějakého tvora, otázky zjišťovací i 

doplňovací, kterými zjišťujeme, jak někdo vypadá nebo jak se chová a co 

cítí, fráze při seznamování se, vyjadřování pocitů a názorů. 

V příběhu se vyskytují slovesa v minulém čase, ale není třeba minulý čas 

žákům prezentovat jako mluvnickou kategorii, pokud jej ještě neprobírali. 

Stačí naznačit význam sloves a časové zařazení. 

Řečové dovednosti: 

Poslech s porozuměním   

 žáci budou poslouchat příběh čtený učitelem ve třídě/ na YouTube videu 

(domácí výuka) a s pomocí obrázků se budou snažit pochopit děj 



 žáci budou tvořit své hypotézy příběhu na základě porozumění doposud 

slyšeného, klíčových slov, ilustrací a svých vlastních zkušeností. Své 

hypotézy si ověří poslechem. 

 žáci na základě porozumění příběhu vytvoří časovou posloupnost děje 

 žáci budou schopni převyprávět děj v mateřštině a zjednodušeně i 

v angličtině (s podporou) 

Čtení s porozuměním: 

 Žáci přiřadí popisy k obrázkům 

 Žáci si budou navzájem předčítat části příběhu 

 Žáci vytvoří dramatizaci části příběhu (napíší dialog) 

 Žáci přečtou svoji skupinovou báseň 

Mluvení: 

 Žáci budou krátce odpovídat na otázky učitele v průběhu předčítání 

 Žáci předvedou vytvořený dialog ve dvojicích 

 Žáci stručně převypráví příběh 

 Žáci popíší svého kamaráda  

Psaní: 

 Žáci popíší svoji kresbu zvláštního tvora 

 Žáci sestaví a napíší ve dvojicích svůj dialog vztahující se k části příběhu 

 Žáci napíší ve skupinách krátkou báseň 

Navrhované aktivity  

Aktivity jsem rozdělila do tří fází (před čtením, v průběhu čtení, po přečtení). 

Učitelé si mohou vybrat, které aktivity použijí jako opakovací (připomenutí již 

osvojeného jazyka), prezentující nový jazyk (kniha/příběh může být dobrým 

kontextem pro prezentaci nové slovní zásoby i jazykových struktur) nebo 

rozšiřující (v návaznosti na aktuální práci v hodinách AJ si žáci rozšíří slovní 

zásobu i větné struktury).  V každé fázi budou uvedeny podpůrné aktivity (tzv. 

scaffolding), které pomohou žákům porozumět příběhu a aktivity ověřující, tj. 

pomohou učiteli zjistit, zda a jak žáci plní cíle stanovené ve výše popsaných 

oblastech (čtenářská gramotnost, klíčové kompetence, anglický jazyk). Učitelé 

si mohou vybrat, kolik podpory jejich žáci potřebují a které aktivity jim přinesou 



nejvíce informací o jejich pokroku. V přílohách je pracovní list pro distanční 

vzdělávání (tj. pro školu doma). Tento příběh by bylo vhodné rozdělit na dvě 

části při čtení/předčítání, aby učitel mohl poskytnout odpovídající podporu při 

zprostředkování porozumění a zároveň, aby plně využil potenciál knihy.   

Před čtením (předčítáním) 

1. Příprava jazyka na čtení (opakování klíčové slovní zásoby a frází) 

Učitel řekne žákům, že si společně přečtou příběh z anglické knihy o přátelství a 

o tom, jaké to je nemít přátele. Může si s dětmi o tom krátce popovídat a zjistit 

jejich zkušenosti a pocity v této oblasti. Tato část by měla probíhat 

v mateřském jazyce (je možné využít ranní komunitní kruh, pokud je běžnou 

součástí výuky). Potom oznámí dětem, že si nejdříve zopakují některá slovíčka a 

fráze formou hry. 

Učitel vytvoří omezený prostor ve třídě (vyznačí křídou na zemi kruh nebo 

vymezí židlemi) a říká věty: Come here … 

 if you´ve got blue eyes.  

 if you´ve got a brother. 

 if you´re wearing jeans. 

 if you´re a boy… 

Po chvíli může učitel vyvolávat jednotlivé žáky a ti mohou dávat příkazy. 

Vzorová věta by měla být napsána na tabuli.Většinou se děti budou shlukovat 

ve dvou skupinách. Učitel by měl nakonec vymyslet jednu nebo dvě věty, kdy 

do kruhu půjde jen jeden žák (např. Come here if your name´s Sandra. Come 

here if you´re wearing a blue T-shirt and black jeans.) Po hře by učitel měl 

shrnout s žáky, co mají společného, kdy bylo v kruhu nejvíce žáků a zeptat se 

těch, kteří byli v kruhu sami, jak se cítili. Může odkázat na diskuzi před hrou. 

Učitel vyzve žáky, aby pracovali ve dvojicích (buď využije tradičního uspořádání 

ve třídě v lavicích nebo žáky rozdělí rychlou aktivitou na dvojice, může použít 

kartičky pexesa, ideálně se slovní zásobou, kterou žáci už znají v AJ). Když jsou 

žáci ve dvojicích, uvede a vysvětlí pojmy – the same, different, procvičí 

výslovnost a zadá úkol: Work in pairs. Find three things you´ve got the same 

and three things that are different. Ideálně dá příklad: I´ve got a brother and 



Petr has got a brother too. That´s the same. I´m wearing a T-shirt but Petr´s 

wearing a sweatshirt, that´s different. Žáci si ve dvojicích napíší do sloupečků 

Different a The same tři položky a učitel je požádá, aby jako kontrolu tvořili věty 

(viz. výše). Při práci ve dvojicích učitel monitoruje, pomáhá a před závěrečnou 

kontrolou napíše vzorové věty na tabuli. 

I´ve got a brother and Petr has got a brother too. That´s the same. I´m wearing 

a T-shirt but Petr´s wearing a sweatshirt, that´s different. 

Tichá pošta (Chinese whispers) 

Učitel si připraví kartičky s větami What makes a good friend. (viz. příloha 1a). 

V hodině se zeptá žáků What makes a good friend? Žáci by měli reagovat v AJ, 

učitel pomáhá, pokud neznají slovíčka, soustředí se na výslovnost a význam 

těch slov, které má na kartičkách. Potom se žáci rozdělí do dvou skupin, vytvoří 

řady a učitel dá prvnímu žáku v řadě kartičku s větou. Dále se hraje jako Tichá 

pošta. Skupina, jejíž poslední člen v řadě řekne správnou větu první, připevní 

svou kartičku na tabuli. V závěru hry si děti společně přečtou věty a srovnají je 

s tím, co říkaly na začátku. Jako follow up může učitel zadat žákům, aby napsali 

pět vět o svém nejlepším kamarádovi. 

Podpora pro žáky (příloha 1b) 

Matching activity (domácí úkol)  

Učitel řekne žákům, že knížka, kterou si společně přečtou bude o „a strange 

creature“ . Zeptá se, jestli by ze slova CREATURE (učitel napíše na tabuli a 

vysloví) uhodli, co by mohlo znamenat. Některé děti mohou odhadnout ze 

spellingu – kreaturu. Učitel se zeptá, co si pod tím představují – živou nebo 

neživou věc? Žáci mohou dávat příklady.  

Úkol: Draw a strange creature, use your imagination. Describe your creature on 

a separate piece of paper. (use example sentences, viz. příloha 2) 

Předvídání a očekávání na základě ilustrací v knize 

V následující hodině učitel vystaví obrázky žáků na tabuli a rozdá popisy (žák 

nesmí dostat svůj popis). Žáci si popisy přečtou a přiřadí je ke správnému 

obrázku. Učitel nakreslí nebo vytiskne obrázek (příloha 3) podle titulní stránky 

knihy a přidá jej k obrázkům žáků. Tento obrázek zůstane bez popisu. Žáci se 



budou snažit společně tvora popsat. Potom učitel ukáže knížku s obrázkem a 

zeptá se žáků, co si myslí, že se v příběhu odehraje. Žáci navrhují/spekulují, 

učitel píše heslovitě návrhy na tabuli. Při této aktivitě se volně prolíná čeština 

s angličtinou, pokud žáci řeknou něco česky učitel může parafrázovat anglicky a 

užitečná anglická slova může napsat na tabuli. V této aktivitě je důležitý obsah, 

nikoliv forma, tj.oprava chyb by měla být spíše parafrázováním než klasickým 

opravováním. Učitel by měl hlavně dojednávat vzájemné porozumění než 

precizovat jazyk. 

  

V průběhu čtení 

Globální porozumění první části příběhu (čteného učitelem nebo žáky / 

sledovaného na YouTube videu, 1. -5. dvoustrana, končí … there was a knock 

on the door). 

Učitel připomene žákům, že si společně přečtou část příběhu o Something Else 

a že jejich úkolem bude říct, kterému z jejich návrhů na tabuli se příběh nejvíce 

podobá. 

Učitel pomalu předčítá příběh, ukazuje ilustrace, vysvětluje případné problémy. 

Pozor! Nepřekládat slovo od slova, ale povídat si o příběhu.  Po prvním přečtení 

učitel projde s žáky návrhy na tabuli a dohodnou, které spekulace byly nejblíže 

dosavadnímu příběhu. Potom žáci vyberou jeden obrázek na tabuli (z těch, 

které kreslili za domácí úkol) a srovnají ho s obrázkem Something Else. Budou 

se snažit najít 3 podobnosti a 3 rozdíly. 

Druhé čtení – učitel předčítá a u každé dvoustrany se ptá otázky (detailní 

čtení): 

Příklady otázek: 

1. dvoustrana – Where does Something Else live? Does anyone else live in 

the house? Does he have friends? What´s the house like? Is Something 

Else happy in the house, do you think? Would you like to live in this 

house? Why yes/not? 

2. Is Something Else happy or sad? Why is he sad? What does he want? Are 

the other creatures friendly? What do they say? How does Something 

Else feel? 



3. What does Something Else try to do? Does it make a difference? 

4. Do other creatures like him now? How is Something Else different? Učitel 

ukazujte jednotlivé obrázky a žáci popisují (např.His scarf is very long. His 

picture is different….) 

What do the other creatures think about him? How does he feel? 

5. Who is at the door? Is it a friend or an enemy? Why is he/she coming? 

What does he/she want? Učitel podněcuje žáky k předvídání dalšího 

děje. 

Učitel vyzve žáky, aby si nakreslili samostatně, koho si představují za dveřmi.  

Draw a picture of a creature who is knocking on the door. You´ve got 5 minutes 

to do it. 

Učitel vyvolá několik šikovných žáků, aby stručně popsali své obrázky. Na 

podporu může napsat několik vzorů struktur a zeptat se žáků, jak vytvoří 

zápory: 

His/her name is… She/he is ….She/he has…She/he can…She/he …likes, wants…  

Potom vyzve všechny žáky, aby napsali své popisy k obrázkům a důvod, proč 

někdo přišel. Připomene, že tento obrázek budou potřebovat, až budou 

pokračovat v další části čtení.  

Třetí čtení první části příběhu (ideálně v následující hodině) 

Učitel se zeptá žáků, co si pamatují z první části příběhu. Jako pomůcku může 

napsat na tabuli klíčová slova a žáci tvoří věty o příběhu. 

Příklad: 

Something Else, a house on the hill, different, say Hi, paint pictures, play games, 

have lunch, a knock on the door.  

Potom přečte souvisle znovu první část příběhu a vyzve žáky, aby si vytáhli své 

obrázky, které kreslili po přečtení první části příběhu. Zeptá se žáků: Who is 

knocking at/on the door?Otočí na další dvoustranu a ukáže na nového tvora: Is 

it like your creature? How is it similar or different?Žáci srovnávají své kresby 

s obrázkem v knize. 



Vzor: My creature has got…is…can…The new creature has/hasn´t 

got…is/isn´t…can/can´t… 

První čtení druhé části příběhu 

Učitel zadá žákům úkol pro první dvoustranu druhé části příběhu: Compare 

Something Else and Something. What is the same and what is different? Každý 

žák by měl mít alespoň 1 podobnost a 1 rozdíl. Po přečtení si žáci řeknou ve 

dvojicích, jaké mají podobnosti a jaké rozdíly. 

Učitel se zeptá žáků: What happens in the story next, do you think? Žáci 

předpovídají – anglicky nebo česky. 

Učitel přečte příběh do konce, ukazuje na obrázky, parafrázuje, vysvětluje… 

Po přečtení řekne žákům, aby si ve dvojicích stručně řekli česky, o čem příběh 

je. 

Druhé čtení druhé části příběhu 

Učitel předčítá a ptá se žáků: 

6. Who is standing on the doorstep?What does he say?Is he friendly? Is this 

a paw or a flipper? 

7. What does Something do? How does Something Else feel? 

8. Does Something Else know Something?What does Something tell 

Something Else?Does he want to be friends? 

9. How does Something Else feel?Does he think Something is like him?How 

does Something feel?What does it remind Something Else of?(učitel 

vysvětlí příkladem význam to remind of stg.) 

10. What does Something Else remember? What does he do?What does he 

say?Does Something stay? Are they friends? What can they do together? 

11. Describe the pictures. What are they doing? 

12. Who is coming next? Do they tell the boy to go?What do they do? 

Čtení celého příběhu 

Učitel rozdá do dvojic shrnující věty příběhu (příloha 4) a čte celý příběh. Žáci 

poslouchají příběh nebo sledují na YouTube videu a organizují věty podle 

posloupnosti příběhu.  



Kontrola: žáci si kontrolují správnou posloupnost dějů s knihou (čtou si ve 

dvojicích části příběhu a srovnávají se shrnujícími větami). Učitel monitoruje a 

pomáhá. Vysvětluje neznámé výrazy ve větách, ptá se, jak žáci přišli na to, 

k čemu patří která věta. 

What can you learn from the story? 

Učitel se zeptá žáků: What can you learn from the story? Žáci odpovídají 

anglicky nebo česky. 

Role-play 

Žáci pracují ve dvojicích. Učitel řekne: We will play I spy with my little eye with 

the book. For example: I spy with my little eye the picture with Something Else 

standing in his room in front of the mirror. Děti hledají v knize odpovídající 

obrázek. Učitel několikrát opakuje, poslední by měl být obrázek na 

6.dvoustraně. Učitel se zeptá žáků, které fráze by použili, kdyby k nim přišel 

někdo na návštěvu: Hi, Hello, Good morning/afternoon…, What´s your name?  

…Nice to meet you…Where are you from?... Can I come in?...You´re welcome….. 

Učitel řekne žákům, aby si vzali své obrázky, které kreslili za domácí úkol a 

připravili si krátký rozhovor, kde se vzájemně seznamují. Rozhovor si napíší a 

potom předvedou. Učitel monitoruje, pro žáky s SPU může mít nachystané 

kartičky s frázemi, které si pouze správně poskládají.   

Společné čtení z knihy 

Učitel čte v různém pořadí úryvky z příběhu, žáci poslouchají a hledají 

odpovídající stránku v knize. 

 Ověřující aktivita:Ve dvojicích si žáci čtou navzájem úryvky z knížky – jeden 

přečte, druhý najde správnou dvoustranu. Učitel monitoruje (dělá si poznámky 

o tom, jak žáci zvládají čtení textu). 

Učitel přečte na přeskáčku úryvky z knihy, žáci vyhledávají ve svých knihách 

následující část, přihlásí se a přečtou. (Pozor, žáci s dyslexií by neměli číst 

nahlas před celou třídou, pokud to sami nevyžadují. Alternativa pro ně může 

být pouze ukázat na navazující text, který přečte jiný žák. Při čtení nahlas před 

třídou by učitel neměl opravovat chyby, ale pouze zopakovat přečtený text 

správně. V případě správného přečtení, by učitel neměl text znovu číst.) 



  

Po přečtení celé knihy 

 Předvádění společných aktivit a tvorba hry – dvojice žáků si připraví 

dramatizaci aktivit, které dělají Something Else a Something společně. 

Nejdříve žáci využijí aktivity z knihy (např. they paint pictures), později 

mohou rozšířit o další aktivity (they play computer games). Dvojice 

předvádějí, ostatní žáci hádají. 

V návaznosti na tuto aktivitu žáci mohou vytvořit pexeso s obrázky 

různých aktivit a zahrát si hru (žáci by mohli vytvořit stejnou hru 

v elektronické formě a hrát ji na interaktivní tabuli). 

 Společné psaní básničky – učitel připomene žákům, jak se hrdinové 

příběhu cítili v různých částech příběhu. Může využít práci s knihou. 

Učitel: Something Else is sad. Something Else and Something are 

happy.Žáci hledají odpovídající ilustrace. (další možné výrazy: lonely, 

different, surprised, angry, frightened). Učitel si připraví kartičky se 

začátky vět (příloha 5). Jednotlivé kartičky s žáky přečte a dá osobní 

příklady (např. I feel lonely when my children aren´t at home.) Potom 

rozdělí třídu na 4 skupiny, každá skupina si vybere jeden začátek věty. 

Každý člen skupiny napíše větu o sobě, která začíná jejich společným 

začátkem. Učitel monitoruje, pomáhá. Když má každý svoji větu, 

jednotliví žáci ji přečtou a jako skupina se rozhodnou v jakém pořadí věty 

využijí nebo je popř. upraví, aby vytvořili krátkou básničku. Učitel by měl 

žákům vysvětlit, že básnička nemusí být vždy rýmovaná. Když žáci utvoří 

básničku ze svých vět, učitel by měl navrhnout, jak by bylo možné 

společnou básničku ukončit. Potom se skupiny domluví, jaký název 

básničce dají, přepíší ji na počítači a vytvoří k ní ilustraci. Jednotlivé 

skupiny své básničky přečtou (mohou si nacvičit krátké představení, např. 

mohu básničku prezentovat jako rap nebo jako divadlo, komiks atd.). 

Skupiny mohou vytvořit ze svých básniček nástěnku nebo knižku. 

Příklad: 

I feel sad when… 

I argue with my best friend 

My parents are angry with me 



I can´t find my things for school 

My homework is boring and difficult 

But I feel sadder when 

My grandpa is ill 

And my friend moves away.  

Rutinní aktivity pro další využití ve výuce 

Pexeso kartičky – žáci mohou rozšiřovat počet různých činností ve svých setech 

nebo na interaktivní tabuli podle toho, co se aktuálně učí. S kartičkami lze hrát 

klasické pexeso, nebo je využít pro pantomimu nebo při tvoření nových dvojic 

pro párovou práci. 

 

 

 

 

Zdroje inspirace:  

Gail Ellis,Jean Brewster: Tell it Again!The New Storytelling Handbook for 

Primary Teachers.Pearson Education Limited. 2002  

Odkaz na videa: 

Story read aloud: https://youtu.be/iaNLCOW9E-M 

Příběh je možné přehrát s titulky v AJ. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iaNLCOW9E-M


Příloha 1a) 

What makes a good friend? 

A good friend plays with you. 

A good friend listens to you. 

A good friend never lies to you. 

A good friend helps you. 

A good friend inspires you. 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 1b) 

My good friend 

His/her name is ______________. He/she lives 

in_________________. He/she p_ _ _s with me. He/she 

h_ _ _ _ me with my homework. He/she is good at 

_____________ and he/she inspires  _ _. 

 

 

 



Příloha 2 

The creature has got a big/small body. It´s got ____wings, 

paws, legs, ears, eyes, ears,beak, trunk, horns, neck, mouth, 

hair + colour+size. It can__________ fly, jump, run, 

speak…..Its name is ____________. 

 

Be careful – notice the order: a long yellow neck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

 

 

 



Příloha 4 

1. The other creatures think Something Else is different 

and they don´t like him. 

2. Something Else lives alone in a house on a windy hill. 

3. Something stays with Something Else. 

4. Something and Something Else are different but 

they´re friends. 

5. He wants to be friends with the other creatures. 

6. When a really wierd-looking creature comes to the 

house, he´s their friend too. 

7. One day Something comes to Something Else´s house. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíč: 2,5,1,7,3,4,6 

 

 

 



Příloha 5 

I feel sad when…. 

I feel happy when… 

I feel lonely when… 

I feel frightened when… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list pro žáky v domácí škole 

Dobrý den, 

dnes se podíváte na příběh, který vaši kamarádi ve škole čtou s paní 

učitelkou. Vy ho budete sledovat jako YouTube video a budete plnit 

podobné úkoly jako vaši spolužáci ve škole. 

Příběh bude o tvorovi (creature), najdi si výslovnost pomocí Google 

translate 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en ), který 

hledá kamarády. 

 

Úkol č. 1 Přečti si následující popis a nakresli podle něj 

obrázek.  

Abys popisu rozuměl/a, musíš si zopakovat různé části těla (nejen 

člověka, ale i zvířat), barvy a různé rozměry (např. dlouhý, vysoký, 

velký, malý atd.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draw a creature. Follow the description. 

The creature is tall and it has got a long neck. It is 

pink with some red spots on the body. It has two small 

horns on its head. It´s wearing glasses and a scarf. 

It´s got two small ears. It´s got four legs and a tail.  

 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en


Teď se podívej na obrázek dole a srovnej tvora, kterého jsi 

nakreslil/a, s tvorem na obrázku. 

 

 



Úkol č. 2 Srovnej dva tvory. Napiš, co mají stejné (the 

same) a čím se liší (different). 

 

THE SAME DIFFERENT 

Two small ears 

 

Colour (blue-pink and red) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Příběh, který budeš poslouchat se nazývá Something Else. Je to 

jméno hlavního hrdiny z obrázku, na který ses díval/a výše.  To jméno 

znamená Něco Jiného.  



Úkol č. 3 Když se znovu podíváš na obrázek hrdiny (Něco 

Jiného), co si o něm myslíš? Zkus si odpovědět na 

následující otázky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamatuj si své odpovědi.  

 

Úkol č. 4 Pusť si první část příběhu na YouTube:   

https://youtu.be/iaNLCOW9E-M 

Poslouchej, sleduj obrázky a srovnej své předpovědi s příběhem. 

Zastav video na stránce, kdy Something Else slyší zaklepání na dveře 

(…there was a knock on the door). 

 

Které tvé odpovědi se nejvíce přiblížily příběhu? 

 

Kde hrdina bydlí? 

Co dělá ve volném čase? 

Má hodně kamarádů? 

Je spokojený? 

Jaká má přání? 

https://youtu.be/iaNLCOW9E-M


Úkol č. 5 Teď si pusť první část ještě jednou a po každé 

dvoustraně zastav video a odpověz na otázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. dvoustrana  

Where does Something Else live?  

Does anyone else live in the house?  

Does he have friends?  

What´s the house like?  

Is Something Else happy in the house, do you think?  

Would you like to live in this house? Why yes/not? 

2. dvoustrana 

Is Something Else happy or sad?  

Why is he sad?  

What does he want?  

Are the other creatures friendly?  

What do they say?  

How does Something Else feel? 

3. dvoustrana 

What does Something Else try to do?  

Does it make a diference? 

4. dvoustrana 

Do other creatures like him now?  

How is Something Else different?  

What do the other creatures think about him?  

How does he feel? 

5. dvoustrana 

Who is at the door?  

Is it a friend or an enemy?  

Why is he/she coming?  

What does he/she want?  



Úkol č. 6 Někdo je za dveřmi. Nakresli podle své 

fantazie, kdo může být za dveřmi. Svého tvora krátce 

popiš anglicky.  

Jako příklad můžeš použít následující popis: 

 

 

 

 

Be careful – notice the order: a long yellow neck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č. 7 Nyní si pusť další část příběhu, pouze jednu 

dvoustranu a srovnej svá očekávání (obrázek, který jsi 

nakreslil/a) a tvora, který klepal na dveře.  

The creature has got a big/small body. It´s got ____wings, paws, 

legs, ears, eyes, ears,beak, trunk, horns, neck, mouth, hair + 

colour+size. It can__________ fly, jump, run, speak…. Its name 

is ____________. 

 



Použij ke srovnání následující věty: 

 

 

 

 

Úkol č.8 Teď si pusť příběh do konce.  

Řekni si v češtině, o čem příběh pojednává. Zde jsou klíčová 

slova, která bys mohl/a použít. Jedno tam ale nepatří. Které? 

 

 

 

 

Klíč: soutěž – ostatní tvorové nechtěli soutěžit, jen mezi sebou nechtěli někoho jiného. 

Úkol č.9 Příběh pojednává o přátelství, kamarádech a o 

tom, že být jiný nevadí. Jaká je tvoje představa o 

dobrém kamarádovi?  

Přečti si věty a rozhodni, se kterými souhlasíš.  

What makes a good friend? 

A good friend plays with you.  

A good friend wants to win.  

A good friend listens to you.  

A good friend never lies to you.  

A good friend helps you.  

A good friend inspires you.  

 

My creature has got….  

Something (jméno nového tvora) has got…  

It´s the same. Nebo It´s different. 

 

přátelství – kamarádi – rozdíly (jinakost) – soutěž – samota 



Úkol č.10 Doplň následující odstavec tak, abys popsal/a 

svého dobrého kamaráda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol č.11 Poslechni si celý příběh znovu a seřaď správně 

věty popisující děj příběhu. 

1. The other creatures think Something Else is different and 

they don´t like him. 

 

2. Something Else lives alone in a house on a windy hill.  

3. Something stays with Something Else.  

4. Something and Something Else are different but they´re 

friends. 

 

5. He wants to be friends with the other creatures.  

6. When a really wierd-looking creature comes to the house, 

he´s their friend too. 

 

7. One day Something comes to Something Else´s house.  

 

Proveď kontrolu podle klíče. 

 

My good friend 

His/her name is ______________. He/she lives 

in_________________. He/she p_ _ _s with me. 

He/she h_ _ _ _  me with my homework. He/she is 

good at _____________ and he/she inspires  _ _. 

 



        Klíč: 2,5,1,7,3,4,6 

 

Úkol č.12 Využij věty jako pomůcku a stručně popiš děj 

příběhu v angličtině.  

Nejdříve věty čti, potom si je zakryj a zkus si je říkat a 

kontrolovat. 

Pusť si znovu celý příběh a čti si věty v titulcích. 

 

Úkol č.13 Doplň následující věty podle pravdy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Z doplněných vět můžeš udělat knížku. Každou větu napíšeš na 

jednu stránku a nakreslíš ilustraci. Hotovou knihu vyfoť a pošli paní 

učitelce. 

 

My feelings 

I feel sad when…. 

I feel happy when… 

I feel lonely when… 

I feel frightened when… 

 



 

  

 

 

Metodika ke knize 

Brown Bear, Brown Bear, What Do 

You See? 
 

 

 

Tato metodika vznikla jako výstup projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, který je spolufinancován Evropskou unií.  
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Název knihy: Brown Bear, Brown Bear, 

What Do You See? 
 

Autor: Bill Martin Jr. 

Ilustrace: Eric Carle 

Anotace příběhu: veršovaný příběh o různých bytostech, v němž se neustále 

opakuje stejná otázka s různými odpověďmi.  Otázky a odpovědi mají jasný 

rytmus a ilustrace v knize vedou děti k předvídání. Příběh je vhodný k 

procvičení slovní zásoby zvířat a barev.  

Rozvíjené prvky čtenářské gramotnosti: 

Žáci budou rozvíjet schopnosti: 

 Předvídání a očekávání na základě obrazového materiálu z knihy 

 Využití ilustrací k podpoře porozumění 

 Memorování a dramatického přednesu částí příběhu 

 Využití seznamů a výčtů k podpoře zapamatování 

 Využití barev k rozvoji představivosti 

 Předčítání ve dvojicích a ve skupině 

 Inspirovat se příběhem ve své vlastní tvořivé aktivitě 

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Komunikační kompetence - naslouchání/čtení s porozuměním a adekvátní 

reakce na čtené podněty 

Kompetence sociální a personální – žáci budou rozvíjet účinnou spolupráci ve 

skupině a odpovídající interakce a sebereflexi  

Kompetence k učení – žáci si osvojí účinné postupy při pamětném osvojování 

seznamů 

Kompetence občanská – žáci rozvinou povědomí o ochraně přírody a 

ohrožených živočichů 
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Konkrétní cíle v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (RVP): 

 

Jazykové prostředky:  

Žáci si rozšíří/zopakují: 

 slovní zásobu týkající se barev a zvířat (brown, red, yellow, green, purple, 

black, white, blue, bear, bird,duck,horse, frog, cat, dog, sheep, goldfish) , 

dále si upevní výrazy teacher a children. 

 výslovnost klíčových slov, intonaci otázek a odpovědí 

 gramatické struktury a fráze – What do you see? I see… slovosled 

a+příd.jm.+pod.jm. 

 

Řečové dovednosti: 

Poslech s porozuměním   

 žáci budou poslouchat příběh čtený učitelem ve třídě/ na YouTube videu 

(domácí výuka) a s pomocí obrázků se budou snažit pochopit děj 

 žáci na základě porozumění příběhu přiřadí barvy k jednotlivým 

zvířatům/ žáci odhalí, které barvy se nehodí ke zvířatům (tj. jsou 

výsledkem představivosti autora) 

 žáci porozumí tomu, v jakém pořadí jsou jednotlivé části příběhu   

 žáci budou reagovat na věty z textu pohybem/ barvou (TPR) 

Čtení s porozuměním: 

 Žáci si ověří správnost spojení barev a zvířat, počet a pořadí zvířat 

 Žáci si budou navzájem předčítat části příběhu 

Mluvení: 

 Žáci budou postupně klást otázku nebo odpovídat se správnou 

výslovností a intonací  

Psaní: 

 Žáci si procvičí pravopis názvů zvířat a barev při popisu obrázků 
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 Žáci obmění věty z příběhu podle své představivosti 

 Žáci napíší pokračování příběhu 

 Popíší vybraná zvířata z knihy v projektové práci 

 

Navrhované aktivity  

Aktivity jsem rozdělila do tří fází (před čtením, v průběhu čtení, po přečtení). 

Učitelé si mohou vybrat, které aktivity použijí jako opakovací (připomenutí již 

osvojeného jazyka), prezentující nový jazyk (kniha/příběh může být dobrým 

kontextem pro prezentaci nové slovní zásoby i jazykových struktur) nebo 

rozšiřující (v návaznosti na aktuální práci v hodinách AJ si žáci rozšíří slovní 

zásobu i větné struktury).   

V každé fázi budou uvedeny podpůrné aktivity (tzv. scaffolding), které 

pomohou žákům porozumět příběhu a aktivity ověřující, tj. pomohou učiteli 

zjistit, zda a jak žáci plní cíle stanovené ve výše popsaných oblastech (čtenářská 

gramotnost, klíčové kompetence, anglický jazyk).  

Učitelé si mohou vybrat, kolik podpory jejich žáci potřebují a které aktivity jim 

přinesou nejvíce informací o jejich pokroku. V přílohách je pracovní list pro 

distanční vzdělávání (tj. pro školu doma). V pracovním listu pro distanční 

vzdělávání není uvedena přípravná část (tj. výuka slovní zásoby). 

Před čtením (předčítáním) 
1. Příprava jazyka na čtení (prezentace/opakování klíčové slovní zásoby a 

frází) 

Učitel si připraví kartičky s barvami (žáci by měli mít pastelky) - brown, red, 

yellow, green, purple, black, white, blue. Pokud je to úplně první seznámení 

s barvami, tak by měl učitel barvy prezentovat pomocí HEAR-SAY-READ-WRITE 

postupu (viz. barevně vyznačené instrukce). To znamená učitel by měl barvy 

nejdříve ukazovat, říkat  a připevňovat na tabuli. Potom bude učitel ukazovat na 

přeskáčku barvy a říkat správně nebo chybně a děti budou reagovat hlavou 

(ano-ne) nebo říkat Yes/No. Dále bude učitel říkat znovu barvy a děti budou 

zvedat odpovídající pastelky.  
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Následuje výslovnostní drill – žáci vidí barvu a společně říkají anglicky, mohou 

šeptat, křičet, zpívat… (učitel by se měl vracet k barvám, které působí 

problémy). Ve dvojicích mohou žáci barvy procvičit s pastelkami.  

Teprve potom následuje psaná podoba slov na tabuli, žáci čtou (vracejí se ke 

složitějším výrazům),  

Na závěr si žáci opíší slova z tabule do slovníčku a pastelkami si k nim připojí 

správné barvy. Učitel kontroluje, pro žáky s SPU má nachystaná slova k nalepení 

do slovníčku.  

Podobný postup by měl být využit i pro prezentaci slovní zásoby zvířat. Obě 

prezentace by neměly být v jedné hodině AJ. Bylo by dobré zařadit knihu v čase, 

kdy žáci znají už buď zvířata nebo barvy.  

Učitel vyjmenovává/ukazuje obrázky zvířat a barvy – děti říkají: a brown bear 

Učitel ukáže symbol věty (může ukázat pouze gestem nebo napsat na tabuli – 

It´s a brown bear.) Pokračují v procvičování s různými zvířaty a barvami. Jako 

shrnutí učitel ukáže na pořadí a –přídavné jméno-podstatné jméno a zeptá se, 

jak je to v češtině. Barvy mohou sloužit pro pozdější opravu chyb, když žáci 

váhají nebo seřadí slova špatně, učitel řekne jen barvu (např. Be careful, red-

green-blue.) a pro názornost může ukázat pořadí na tabuli nebo na nástěnce. 

Učitel rozdá žákům pracovní list 1 (colour and write), žáci si za domácí úkol 

jednotlivá zvířata vybarví a své obrázky popíší. Kontrola v následující hodině: 

žáci se ve dvojicích budou ptát: What´s number 5? Soused odpoví: a green frog. 

Postupně dvojice zjistí, které obrázky mají stejné a které se liší. Učitel se zeptá 

jednotlivých dvojic na rozdíly. Vypracovaný pracovní list si žáci vloží do 

pracovních materiálů ke knize (budou ho ještě několikrát potřebovat). 

Předvídání a očekávání na základě ilustrací v knize 

Ve třídě: učitel ukáže obrázek medvěda v knize a zeptá se What do you see? 

Žáci odpovídají, učitel napoví I see a … Potom se zeptá What colour is the bear? 

Žáci odpovídají: It´s brown. Učitel řekne: Yes, it´s a brown bear. I see a brown 

bear. 

Učitel se zeptá žáků, jestli někdy viděli živého medvěda a kde. Většinou děti 

odpovídají, že v ZOO. Potom se může učitel zeptat, co ví o medvědech a chvíli 
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věnovat čas sběru informací od žáků. Za domácí úkol mohou žáci zjistit jednu 

zajímavou informaci o medvědech. Tato část by měla být v češtině, jen slova, 

která už žáci znají, mohou být připomenuta v AJ. 

Učitel řekne žákům, že jim přečte knihu o tom, co viděly děti na výletě do ZOO. 

Může se zeptat na další zvířata, která znají v angličtině a mohou vidět v ZOO. 

Učitel napíše návrhy na tabuli a zadá dětem úkol pro první předčítání:  

Are there any animals from our list in the book?How many animals do the 

children see? 

Jsou některá zvířat z tabule i v příběhu? Kolik zvířat je v příběhu? 

V průběhu čtení 

Globální porozumění příběhu (čteného učitelem nebo žáky / sledovaného na 

YouTube videu) 

Učitel přečte celý příběh ukazuje ilustrace, občas může zastavit a zeptat se 

žáků, které zvíře očekávají na další straně. Po prvním čtení společně projdou 

seznam na tabuli a odpovídají jen Yes a No. Učitel se zeptá, kolik zvířat je 

v knize. How many animals do you see in the book? Žáci uvedou počty (9). 

Provedou kontrolu buď ve svých knihách, nebo na poslední straně knihy, 

kterou má učitel. 

Přiřazování barev ke zvířatům 

Učitel řekne žákům, aby si připravili pastelky (podle seznamu barev v knize) a 

rozdá jim kartičky se zvířaty (rozstříhané kartičky – pracovní list 1). Žáci pracují 

ve dvojicích.  

Úkol ke 2. čtení: Listen to the story. Order the animals as they are in the story.  

Match the colour pencils(crayons) with the animals. 

Učitel monitoruje, pokud mají žáci problém (jsou to dva úkoly), tak přečte ještě 

jednou nebo pustí YouTube video. Žáci si zkontrolují ve svých knihách nebo 

společně s učitelem. 

Dvojice žáků dostanou kartičku se zvířetem z příběhu a ve svých knihách si musí 

vyhledat, které další zvíře vidí. Učitel předčítá otázky a dvojice odpovídají. 
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Všechny děti se ptají: Teacher, teacher, what do you see? A na učitelovu otázku 

potom odpoví všichni žáci: We see… všechna zvířata. 

Př. Učitel: Yellow duck, yellow duck, what do you see?  Dvojice: I see a blue 

horse looking at me. 

Potom mohou žáci udělat řadu ve správném pořadí a mohou se ptát i 

odpovídat. Žáci mohou měnit hlasy podle toho, jaké zvíře mají. 

Př. 

Učitel: Brown bear, brown bear, what do you see?  Dvojice s kartičkou 

medvěda: I see a red bird looking at me. Red bird, red bird, what do you see? 

Dvojice s kartičkou ptáka: I see…. Atd. 

Učitel znovu přečte celou knihu a žáci si kontrolují pořadí v řadě. Potom se žáci 

promíchají a učitel čte různé otázky na přeskáčku a žáci musí správně 

odpovědět. Učitel může nominovat jednotlivé žáky, aby se ptali. V lavicích 

mohou žáci procvičit pořadí ve dvojicích. 

V následujících hodinách učitel připomene příběh (přečte znovu nebo pustí 

YouTube video) a žáci sledují svůj vypracovaný pracovní list 1(viz. domácí úkol 

v přípravné fázi) a řekne žákům, aby zjistili rozdíly v barvách na jejich listě a 

v knize. Nebo žáci napíší/nakreslí jednotlivá zvířata, jak jdou po sobě podle 

toho, co si zapamatovali. Jako kontrolu učitel pustí dětem video s knihou. 

V češtině si potom mohou sdílet své strategie zapamatování (tj. co jim pomáhá 

si zapamatovat např. básničky, nákupní seznam, čísla atd.) 

Společné čtení z knihy 

Učitel rozdá kartičky/masky/obrázky zvířat a učitele jednotlivcům a několika 

dětem a celá třída čte otázky, jednotliví žáci a děti odpovídají podle svých 

obrázků. 

 Ověřující aktivita:Ve dvojicích si žáci čtou navzájem úryvky z knížky – jeden 

přečte, druhý najde správnou dvoustranu. Učitel monitoruje (dělá si poznámky 

o tom, jak žáci zvládají čtení textu). 

Učitel přečte na přeskáčku úryvky z knihy, žáci vyhledávají ve svých knihách 

následující část, přihlásí se a přečtou. (Pozor, žáci s dyslexií by neměli číst 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596) 

 

nahlas před celou třídou, pokud to sami nevyžadují. Alternativa pro ně může 

být pouze ukázat na navazující text, který přečte jiný žák. Při čtení nahlas před 

třídou by učitel neměl opravovat chyby, ale pouze zopakovat přečtený text 

správně. V případě správného přečtení, by učitel neměl text znovu číst.)  

 

Po přečtení celé knihy 

 Učitel pustí žákům YouTube video s písničkou  

 Žáci si písničku zazpívají. Učitel rozdělí žáky do menších skupin a ty si 

společně připraví choreografii (tanec) se zpěvem. 

 Žáci pracují s knihou ve dvojici. Jeden žák (Jana) si vyhledá obrázek a 

druhý (Tom) se ptá Jana, Jana, what do you see? Jana odpovídá: I see a 

red animal. Tom: Is it a red bird? Jana: Yes, it is. Dále mohou pokračovat 

hádankami o různých zvířatech podle pokročilosti. 

Př. What do you see? I see an animal. Is it big? No, it isn´t. Has it got 

wings?.... 

 Žáci si vytvoří svoji novou třídní knihu. Každý žák nakreslí zvíře podle své 

představivosti (např. pink elephant) a napíše otázku do pravého rohu: 

Pink elephant, pink elephant, what do you see? Stoupnou si do řady a 

budou jen ústně odpovídat podle obrázků (pokud mají žáci neznámá 

zvířata nebo barvy musí své sousedy slova naučit). Žáci se rozhodnou, 

v jakém pořadí chtějí knihu mít a každý žák napíše odpověď do levého 

rohu. Knihu si společně svážou a přečtou si ji doma nebo ve škole. 

Projektová práce pro starší žáky (4. a 5. třída, může být využito i s knihou 

We´re Going on a Bear Hunt): 

 Žáci ve skupinách vypracují projekt o medvědech. Učitel může využít The 

bear facts (pracovní list 2) k uvedení některých slov. Každá skupina si 

může vybrat jeden druh medvěda (brown bear, grizzly bear, polar bear, 

panda bear) a může o něm napsat několik vět a přidat obrázek (ideálně 

lze pracovat na počítači). Učitel může vysvětlit žákům, že v některých 

částech světa jsou medvědi ohroženým druhem a může se zeptat, jak by 

se měli chránit. Potom ve skupinách žáci vymyslí plakát s heslem na 

ochranu medvědů. 
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 Žáci si vyrobí Bear Wheel (pracovní list 3 a 4). Nejdříve se podívají na 

obrázky různých druhů medvědů na Bear Wheel 1 a snaží je pojmenovat 

(v češtině). Učitel pomáhá s anglickými názvy. 

Giant panda, American black bear, Sloth bear, Brown/Grizzly bear, Polar 

bear, Sun bear, Asiatic black bear, Spectacled bear. 

Potom učitel předčítá jednotlivé popisy z Bear wheel 2 a žáci se snaží 

přiřadit k obrázkům. Žáci si vyrobí otáčivý kruh (vystříhnou si dvě části, na 

části 1 vystříhnou okénko, části k sobě připojí. Mohou použít cvoček 

nebo knoflík, tak aby se kruhy mohly posunovat). Ve dvojicích si 

předčítají popisy a identifikují jednotlivé medvědy nebo ukáží na obrázek 

medvěda a druhý žák přečte správný popis. Tuto aktivitu lze používat 

kdykoliv jako připomenutí příběhu.  

 

Rutinní aktivity pro další využití ve výuce: 

Name, Name, What do you see? – otázka z knížky může být využita 

k zahřívací/opakovací aktivitě na začátku hodiny. Žáci mohou používat 

obrázkové karty se slovíčky nebo učebnici. Jeden žák dostane kartu nebo si 

otevře stránku v učebnici s obrázkem a ostatní žáci se ptají otázky, aby zjistili, 

co je na obrázku. Aktivita slouží k procvičování slovní zásoby a zjišťovacích 

otázek. 

Brown Bear song – žáci si mohou zazpívat písničku jako připomenutí příběhu a 

slovní zásoby s ním spojené, mohou si při ní zatancovat např. po testu. 

The Bear Wheel – žáci pracují s pomůckou a dávají si navzájem hádanky. 

Zdroje inspirace:  

Gail Ellis,Jean Brewster: Tell it Again!The New Storytelling Handbook for 

Primary Teachers.Pearson Education Limited. 2002 – pracovní listy 1 - 4 

Odkaz na videa: 

Story YouTube Read aloud  video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UPBLUM-ZafY 

Song YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw 

https://www.youtube.com/watch?v=UPBLUM-ZafY
https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw
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Pracovní list 1: 
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Pracovní list 2: 
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Pracovní list 3: 
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Pracovní list 4: 

 



 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596) 

 

Pracovní list pro žáky v domácí škole 

Dnes si poslechneš příběh o skupině dětí,  

která se vypravila s paní učitelkou do ZOO.  

 

Úkol č. 1. Která zvířata asi děti uvidí? Zkus vyjmenovat alespoň 5 

zvířat v angličtině. Napiš jejich jména a zkontroluj je v překladači 

Google. 

(https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en) 

1. 

2. 

3.  

4. 

5. 

Úkol č.2. Tady je 5 dalších zvířat, která jsou schována v přesmyčce. 

Zkus je najít a napsat. (Zkontroluj si s klíčem dole na stránce): 

tpelahen 

erab 

gakonaor 

folw 

hepes 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en
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(Klíč zvířata: elephant, bear, kangaroo, wolf, sheep) 

Úkol č.3. Poslechni si celou knihu a po prvním poslechu jen odpověz 

na následující otázku.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UPBLUM-ZafY 

Pokud jsi napočítal 9, tak je to správně. 

 

Úkol č.5. Teď si znovu přečti seznam 10 zvířat, která máš výše a 

znovu si poslechni příběh. Zaškrtni v tvém seznamu ta zvířata, která 

se objevují i v příběhu. 

 

Úkol č.6. Podívej se na pracovní list 1 a znovu si poslechni příběh. 

Nachystej si pastelky, které budeš potřebovat na vybarvení 

jednotlivých zvířat ve správném pořadí.  

Kontrola: 

 

 

 

 

 

How many animals do the children see? 

 

 BROWN 

 

     RED 

    YELLOW 
    BLUE 

  GREEN 

  PURPLE 

   WHITE 

  BLACK 
    GOLD 

https://www.youtube.com/watch?v=UPBLUM-ZafY
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Úkol č.7. Podívej se na pracovní list 1. Pojmenuj jednotlivá zvířata a 

vybarvi je podle textu.  

 

 

 

Úkol č.8. Teď ke každému obrázku napiš popis podle příkladu. 

I see a barva zvíře looking at me. 

 

Další úkoly: 

Poslechni si příběh znovu, použij pracovní list 1 a odpovídej na 

otázky společně s nahrávkou. 

Zkus to ještě jednou a využij knihu na videu k odpovědím.  

Potřetí se připoj i ke kladení otázky (What do you see?). 

Kolik sis z knihy zapamatoval? Zkus zpaměti vyjmenovat všechna 

zvířata. Zkontroluj si s písničkou. 

Přečti knížku svému sourozenci nebo rodičům. Pusť si YouTube 

video bez zvuku. 

 

 

 

 

Můžeš si k vybarvování pustit písničku. 

https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw 

https://www.youtube.com/watch?v=9-NlZH_HcOw
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Po přečtení knihy 

Aktivity jsou vhodné pro pokročilejší žáky. 

Přečti si krátký článek o medvědech, neznámé výrazy si najdi 

v Google translate (link viz. výše) a podtrhni: 

Modře – informace, které jsi znal 

Červeně – informace, které jsou nové 

Zeleně – informace, které si chceš zapamatovat (ty si zapiš česky na 

pracovní list) 

Potom vyhledej podtržená slova v textu v osmisměrce medvěda. 

Vyber a vypracuj jeden z následujících projektů  

1. Vyrob si svou vlastní knihu inspirovanou knížkou Brown Bear, 

Brown Bear, What do you see? Vyber si alespoň tři zvířata, 

využij text z knihy, jen nahraď svými zvířaty a barvami podle 

svých ilustrací. 

2. Využij některé informace získané z pracovního listu 2 a 

vypracuj svůj projekt o jednom druhu medvěda. Další 

informace můžeš získat na webových stránkách např. 

https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/brow

n-bear/. 

Nezapomeň přidat obrázky, fotky atd. 

3. Medvědi jsou na seznamu ohrožených druhů zvířat. Vyrob 

plakát, který by informoval návštěvníky ZOO o tom, jak 

medvědy chránit a pomáhat jim. 

Vypracovaný projekt pošli svému učiteli ve škole. 

https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/brown-bear/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/brown-bear/


 

 

  

 

 

Metodika ke knize 

My Cat Likes to Hide in Boxes 

 

 

 

 

Tato metodika vznikla jako výstup projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, registrační 
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, který je spolufinancován Evropskou unií.  

 

  



Název knihy: My Cat Likes to Hide in Boxes   

Autor: Eve Sutton 

Ilustrace: Lynley Dodd 

Anotace příběhu: Kumulativní příběh o kočkách z různých koutů světa, které 

prožívají vzrušující aktivity, zatímco vypravěčova kočka se neustále jen 

schovává v krabicích. Příběh je rýmovaný s opakujícími se částmi a proložený 

refrénem …My cat likes to hide in boxes. 

V příběhu si žáci zopakují barvy, předložky a popisný jazyk. Naučí se názvy 

několika zemí a procvičí si slovesa v minulém čase. 

  

Rozvíjené prvky čtenářské gramotnosti: 

Žáci budou rozvíjet schopnosti: 

 Předvídání a očekávání na základě obrazového materiálu z knihy 

 Využití ilustrací k podpoře porozumění 

 Porozumění textu na základě barev a symbolů  

 Odhadu části textu na základě rýmů 

 Předčítání ve dvojicích a ve skupině 

 Vlastní interpretace textu 

 Inspirovat se příběhem ve své vlastní tvořivé aktivitě  

Rozvíjené klíčové kompetence: 

Komunikační kompetence- naslouchání/čtení  s porozuměním a adekvátní 

reakce na čtené podněty 

Kompetence sociální a personální – žáci budou rozvíjet účinnou spolupráci ve 

skupině a odpovídající interakce a sebereflexi  

Kompetence občanská – žáci budou rozvíjet interkulturní porozumění a budou 

zkoumat, jaké jsou stereotypy ve vnímání jednotlivých kultur. Uvědomí si 

důležité rysy své vlastní kultury. 



Kompetence pracovní – žáci budou schopni společně naplánovat cestu kolem 

světa, čímž si rozvinou schopnost sebereflexe a vědomého ovlivńování osobního 

rozvoje.   

 

Konkrétní cíle v oblasti Jazyk a jazyková komunikace (RVP): 

Jazykové prostředky:  

Žáci si rozšíří/zopakují: 

 slovní zásobu týkající se barev (red, blue, white,yellow, green, black, grey, 

team ),  přídavná jména určující velikost (big, small, fat, tall, short, long), 

podstatná jména (cat, box, aeroplane, doorway, police, chill, violin, fan), 

slovesa v minulém čase (like -liked, hide-hid, sing-sang, dance – danced, 

fly –flew, get stuck – got stuck, join – joined, catch – caught, play – 

played, wave – waved), názvy zemí (Czech Republic, France, Spain, 

Norway, Greece, Brazil, Japan) 

 výslovnost klíčových slov, dramatické čtení, rytmus a přízvuky v básničce 

 gramatické struktury a fráze – popisy míst (there is/are …, předložky in, 

on, out, under), zjišťovací i doplňovací otázky na místa nebo schopnosti 

(where/ what/ how/ why….), popis jednotlivých koček (It is…, It´s 

wearing….)  

 V příběhu se vyskytují slovesa v minulém čase, ale není třeba minulý čas 

žákům prezentovat jako mluvnickou kategorii, pokud jej ještě neprobírali. 

Stačí naznačit význam sloves a časové zařazení. Zároveň je tento příběh 

ideální k procvičení nebo uvedení minulého času sloves. 

Řečové dovednosti: 

Poslech s porozuměním   

 žáci budou poslouchat příběh čtený učitelem ve třídě/ na YouTube videu 

(domácí výuka) a s pomocí obrázků se budou snažit předpovídat děj 

 žáci budou využívat své znalosti rýmů k předpovídání další části textu 

 žáci pochopí hlavní smysl textu 

 žáci si vytvoří vlastní interpretaci textu na základě porozumění 



Čtení s porozuměním: 

 žáci budou poslouchat příběh čtený učitelem ve třídě/ na YouTube videu 

(domácí výuka) nebo číst knížku samostatně a s pomocí obrázků se 

budou snažit předpovídat děj 

 žáci budou využívat své znalosti rýmů k předpovídání další části textu 

 žáci si budou navzájem předčítat části příběhu 

 žáci pochopí hlavní smysl textu 

 žáci si vytvoří vlastní interpretaci textu na základě porozumění 

 žáci si zapamatují pořadí popisu jednotlivých koček a budou schopni text 

reprodukovat  

Mluvení: 

 žáci budou krátce odpovídat na otázky učitele v průběhu předčítání 

 žáci popíší obrázky v knize 

 žáci si zapamatují pořadí popisu jednotlivých koček a budou recitovat 

rýmované úryvky  

 žáci vysvětli svoji cestu kolem světa a řeknou, proč chtějí navštívit 

jednotlivé země 

Psaní: 

 Žáci popíší svoji cestu kolem světa 

 Žáci napíší individuálně jeden vlastní rým se svojí oblíbenou zemí 

Navrhované aktivity  

Aktivity jsem rozdělila do tří fází (před čtením, v průběhu čtení, po přečtení). 

Učitelé si mohou vybrat, které aktivity použijí jako opakovací (připomenutí již 

osvojeného jazyka), prezentující nový jazyk (kniha/příběh může být dobrým 

kontextem pro prezentaci nové slovní zásoby i jazykových struktur) nebo 

rozšiřující (v návaznosti na aktuální práci v hodinách AJ si žáci rozšíří slovní 

zásobu i větné struktury).  V každé fázi budou uvedeny podpůrné aktivity (tzv. 

scaffolding), které pomohou žákům porozumět příběhu a aktivity ověřující, tj. 

pomohou učiteli zjistit, zda a jak žáci plní cíle stanovené ve výše popsaných 

oblastech (čtenářská gramotnost, klíčové kompetence, anglický jazyk). Učitelé 

si mohou vybrat, kolik podpory jejich žáci potřebují a které aktivity jim přinesou 



nejvíce informací o jejich pokroku. V přílohách je pracovní list pro distanční 

vzdělávání (tj. pro školu doma).  

Před čtením (předčítáním) 

1. Příprava jazyka na čtení (opakování klíčové slovní zásoby a frází) 

Učitel navodí téma knihy zahřívací aktivitou – Stand up if…Žáci reagují na 

povely: 

Stand up if – you´ve got a pet 

- your pet is a dog, a cat, a hamster,a goldfish, a turtle, a snake…. 

Po posledním povelu, učitel s žáky shrne, který domácí mazlíček je 

nejpopulárnější. Potom rozdělí třídu na dvě skupiny – jedna jsou Cat people a 

druhá Dog people. 

Žáci ve svých skupinách utvoří seznam výhod jejich mazlíčka (př. dogs are 

friendly, dogs can help you, cats are cute, cats are more independent…). Potom 

se rozdělí žáci do dvojic (dog-cat together) a snaží se přesvědčit partnera o 

výhodnosti svého zvířete jako mazlíčka. Učitel pomáhá při práci ve skupinách 

(doplňuje neznámé výrazy nebo tam, kde žáci běžně používají slovníky pomáhá 

s kontrolou vyhledaných slov). Při práci ve dvojicích učitel monitoruje, 

zpřesňuje nebo citlivě opravuje chyby ve výslovnosti. U obou fází by měl učitel 

stanovit časový nebo jazykový limit (práce ve skupinách – po uvedení několika 

společných příkladů, učitel zadá buď You´ve got 4 minutes nebo Add 3 more 

things that make a dog a good pet). 

Učitel řekne žákům, že si společně přečtou příběh z anglické knihy o kočkách 

z různých světadílů a zemí. Pokud jsou zeměpisná jména opakování, učitel dá 

žákům povel: Open your exercise-book and write as many names of countries as 

you can.You´ll have 3 minutes to do that, Don´t copy from your friend. Po třech 

minutách řekne: Stop writing and count your names.Zeptá se žáků:How many 

have you got? Potom postupně vyvolává jednotlivé žáky, kteří čtou jména ze 

svých seznamů (nejdříve čte žák, který má nejvíce jmen, ostatní poslouchají a 

odškrtávají ze svých seznamů jména, která zazněla. Takto žáci postupně vytvoří 

vyčerpávající seznam pro třídu, učitel pomáhá s výslovností. Nakonec uvede 

země, které jsou v knize, pokud je žáci neznají. Měl by napsat neznámé jméno 



na tabuli a žáci odhadnou, co je to za zemi. Tímto způsobem učitel podněcuje 

jazykovou intuici, která často pomáhá při neznalosti slovní zásoby. Potom učitel 

procvičí výslovnost názvů zemí a žáci mohou jednotlivé země ukázat na mapě 

ve třídě nebo v příloze 1. Na tuto aktivitu může navázat krátká zpětná vazba o 

tom, které země žáci navštívili a které by rádi navštívili (zde podle uvážení 

učitele mohou žáci odpovídat na otázky česky nebo anglicky a učitel 

parafrázuje). 

Pokud žáci neznají většinu zemí zmíněných v textu, učitel může použít aktivitu 

s vlajkami. Žáci dostanou pracovní list (příloha 2), na němž vybarví podle kódu 

vlajky zemí. Tím si zopakují barvy. Učitel monitoruje a zjišťuje, které vlajky žáci 

znají. Pokud vlajky neznají, učitel společně s žáky vyhledá jména států na 

internetu. První vyhledá učitel, další už mohou vyhledávat jednotliví žáci. Dále 

pracují pouze s vlajkami, nikoliv s větami pod nimi. Učitel říká státy, žáci ukazují 

vlajky. Potom ve dvojicích žáci si říkají státy a ukazují. V závěru mohou vyhledat 

jednotlivé státy na mapě.  

 

Předvídání a očekávání na základě ilustrací v knize 

Učitel řekne žákům, že si společně přečtou knížku o několika kočkách. Ukáže 

titulní stranu knihy s nadpisem a přečte – My cat likes to hide in boxes.Při čtení 

zdůrazní MY a ptá se žáků: What does your cat like?Žáci si v kruhu zahrají hru 

na procvičení paměti. Každý žák připojí jednu aktivitu a musí říct celý seznam. 

Žáci by měli říkat celé věty (např. My cat likes to jump high. Tom´s cat likes to 

play tennis. Eva´s cat likes to eat chocolate. The teacher´s cat likes to hide in 

boxes. What does your cat like?následuje další žák, který odpoví na otázku a 

zopakuje všechny odpovědi před ním). Žáci vždy odpoví na otázku a potom jdou 

po kruhu zpět a snaží se si vzpomenout na kočky ostatních. Pozor – pokud je ve 

skupině více než 10 žáků, je lepší je rozdělit do dvou kruhů. Žáci pracují 

samostatně v kruzích a učitel pouze monitoruje. Je dobré žáky vést k tomu, aby 

správně zdůraznili MY a YOUR. Jako zpětnou vazbu může učitel vybrat 

nejzábavnější aktivity/věci, které jednotliví žáci řekli a navázat s tím, že jim teď 

přečte o jiných kočkách z celého světa.  



V průběhu čtení 

Globální porozumění a odhadování pokračování příběhu na základě symbolů 

a rýmů 

Učitel řekne žákům, že jim bude předčítat knížku a zároveň se jich bude ptát na 

jejich návrhy, odkud kočky pochází. Budou vždycky nejdříve vidět obrázek, 

z kterého mohou odvodit název země. Učitel by si měl nachystat záložku 

velikosti stránky knihy z tvrdého papíru, tak aby mohl skrýt text na pravé straně 

dvoustrany. Ukáže obrázek a žáci hádají, odkud by kočka mohla být. 

Př. Učitel: Look – where is this cat from? Žáci odpoví: France. U: Yes, why? Ž: 

Eiffelovka. U: Perfect, yes, it´s  the Eiffel Tower. Where is it? Ž: in Paris. Učitel 

může doplnit další detaily o věži nebo třeba baretu na hlavě. 

Potom učitel přečte text na protější straně – The cat from France liked to sing 

and dance. Ještě jednou přečte plynule a zeptá se žáků, jestli si všimli něčeho 

na konci řádků. Navede je na rým. 

Dále pokračuje ve čtení stejným způsobem, podněcuje žáky, aby se připojili 

k refrénu My cat likes to hide in boxes a aby se snažili odhadnout rýmující se 

slovo. U kočky z Berlína učitel ocení odhad – Německo/Rakousko (podle 

oblečení), ale řekne tato kočka je sice z Německa, ale je přímo z Berlína. Takže 

žáci hádají rým ke slovu Berlin.Na předposlední dvoustraně si žáci vzpomenou 

na všechna místa, ze kterých vyobrazené kočky pocházejí. Jedna kočka tam 

chybí. Učitel se zeptá: Which cat is missing? Žáci dávají návrhy (Berlin – 

Germany). 

Druhé a další čtení  

Učitel přečte plynule se správnými přízvuky knížku ještě jednou.  

Před dalším čtením napíše na tabuli slovesa v přítomném čase a jednotlivým 

žákům rozdá kartičky s tvarem minulého času (příloha 3). Žáci poslouchají 

předčítání a přichází připevnit tvar minulého času ke slovesům na tabuli. Po 

přečtení učitel s žáky zkontroluje a připomene pravidelná a nepravidelná 

slovesa (pokud žáci už znají a probírali je v rámci gramatiky) Pokud je to jejich 

první setkání s minulým časem, tak jen vysvětlí, že ty druhé tvary, které se 

vyskytují v textu, jsou minulý čas, tj. něco, co se odehrálo v minulosti.  



 Čtení v následujících hodinách 

Učitel pustí zhudebněnou verzi příběhu 

(https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM) a žáci si podle ní listují 

v knize. Při druhém poslechu se mohou připojit ke zpěvu.  

Učitel může také pustit předčítání příběhu na YouTube videu 

(https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks  ) a žáci listují ve svých 

knihách. 

Učitel předčítá příběh a stále více podněcuje žáky, aby se připojili k refrénu 

nebo, aby doplnili název země nebo rýmující slovo. Potom ukazuje různé 

obrázky a chce, aby žáci doplnili text. 

Žáci dostanou knihy do dvojic a dělají to stejné, jeden žák se podívá na obrázek 

a snaží se zrekonstruovat text, druhý kontroluje podle knihy. Učitel monitoruje. 

Učitel se zeptá žáků, jaké poselství jim příběh přináší a co nového se z něj 

dozvěděli. Je dobré dát žákům chvíli čas na rozmyšlenou a teprve potom se 

ptát. Měli by se vyjádřit všichni žáci. Tato část probíhá v češtině.   

Žáci dostanou seznam zemí a míst a mají si vzpomenout na rýmující se slova. 

Pokud chce učitel dát větší podporu, tak vytvoří pexeso s rýmy a žáci jej hrají ve 

dvojicích nebo hledají partnery s rýmem a až potom si samostatně zapíší do 

tabulky (příloha 4). 

Žáci si vystříhnou obrys kočky (příloha 5) a za domácí úkol si vyberou jednu 

zemi, o které se píše v knize. Do obrysu napíší tři věty o kočce a tři věty o zemi, 

odkud pochází. 

Př. This cat is from Spain. He is brave. He is wearing a black hat and a yellow 

costume. He is small. He can fly an aeroplane.  

Spain is in Europe. The capital is Madrid. People speak Spanish there. It is a 

popular holiday place with seaside places.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM
https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks


Po přečtení celé knihy 

Picture dictation – učitel využije slovní zásobu z knížky a připraví si popis kočky 

z České republiky. Diktuje popis a žáci kreslí. 

Př. Draw a typical Czech cat. It has a round head, two small ears, nose and eyes 

and whiskers and a mouth. Its body is round too, it has got  a long tail and four 

legs. It is wearing a red, white and blue skirt. It is sitting under the Charles 

Bridge in Prague and there is the Prague Castle above the bridge and the river. 

There is a Czech flag on the roof of the castle. 

Když žáci dokreslí obrázek, tak mohou zkusit napsat verš o české kočce.  

Pokud žáci neznají Prahu, tak můžete podobný text vytvořit o vašem 

městě/vesnici se známými místy. 

Journey around the world project 

Učitel žáky rozdělí do skupin (4-6 žáků ve skupině) a každý žák si vybere na 

mapě světa 2 země, do kterých by se rád podíval. Jejich jména napíše na papír a 

vyhledá je ve slovníku. Potom své země žáci představí ve skupině. 

I want to go to…..I like it because….it has got…., I can speak English there,… 

Potom se žáci ve skupině domluví, do kterých zemí pojedou, aby to dávalo 

smysl a každý žák bude mít jednu zemi, kterou zpracuje formou myšlenkové 

mapy (příloha 6, žáci by měli vyhledat hlavní město, jazyk, sport, kroj nebo 

typické oblečení, jídlo a významná památka nebo místo). Pokud je to možné, 

měli by najít nebo namalovat obrázky. V další hodině přinesou žáci své 

myšlenkové mapy a obrázky a na mapě světa, kterou si obkreslí na plakát, si 

utvoří trasu svých cest kolem světa se získanými informacemi a obrázky. Tu 

potom představí svým spolužákům. Pro prezentaci učitel připraví jazykovou 

podporu (příloha 7). 

Book box – žáci vytvoří/přinesou  krabici, kterou ozdobí ilustracemi z knihy, do 

které budou sbírat různé předměty, které jim připomínají příběh. Tento projekt 

může být dlouhodobý, učitel může udělat rozpis žáků a do každé hodiny přinese 

book item jeden žák a představí ho.  

Př. I´ve got a cap because the cat from Norway is wearing a cap. It is fat and it 

can´t go through the doorway. 



Rutinní aktivity pro další využití ve výuce 

Pexeso kartičky s rýmy – žáci mohou rozšiřovat počet rýmů. S kartičkami lze 

hrát klasické pexeso, nebo je využít pro pantomimu nebo při tvoření nových 

dvojic pro párovou práci. 

Písnička My Cat Likes to Hide in Boxes – žáci si mohou připomenout příběh 

písničkou 

Book box – učitel občas využije krabici s předměty, které může vytahovat a žáci 

říkají, co jim z příběhu připomínají. Krabice může být také využita k opakování 

předložek, kdy různé předměty schovávají žáci nebo učitel in,on.behind,under… 

 

 

Zdroje inspirace:  

Gail Ellis,Jean Brewster: Tell it Again!The New Storytelling Handbook for 

Primary Teachers.Pearson Education Limited. 2002  

Odkaz na videa: 

Story read aloud: https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks        

předčítání 

Song: https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM     písnička 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks
https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM


Příloha 1 

 



Příloha 2 

 



Příloha 3 

like 

 

liked 

 

hide 

 

hid 

 

sing 

 

sang 

 

dance 

 

danced 

 

fly 

 

flew 

 

get stuck 

 

got stuck 

 

join 

 

joined 

 

catch 

 

caught 

 

play 

 

played 

 

wave 

 

waved 

 

 

 

 

 

 



Příloha 4 

Match the countries and the city to the rhyming words: 

aeroplane, doorway, fan, violin, dance, chill, police 

France 

 

 

Spain 

 

 

Norway 

 

 

Greece 

 

 

Brazil 

 

 

Japan 

 

 

Berlin (city) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 5 

Cut the cat and describe one of the cats from the book. 

Use the following sentences: 

 

 

This cat is from ….. 

…..(name of the country) is in 

…..(continent, eg. Europe, America, 

Africa…). People speak ….(language) 

there. The capital city is….. 

He is ….. 

He is wearing …... 

He can … 

 



 



 

Příloha 6 

Myšlenková mapa 

 

Country

Language:

Sport:

Clothes:Food:

Capital city:

Sights:



Příloha 7 

 

Language for the presentation 

This is our journey around the world.  

We want to visit ….(number of places).  

We can start in ….(the first country).  

We want to see ….(sights).  

Then we will go by ….(means of transport) to…..(other 

country).  

The capital is….  

People speak…. 

We hope our journey will be fun and exciting.  

We want to be safe.  

We will send you a postcard. 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list pro žáky v domácí škole 

Dobrý den, 

dnes se podíváte na příběh, který vaši kamarádi ve škole čtou s paní 

učitelkou. Vy ho budete sledovat jako YouTube video a budete plnit 

podobné úkoly jako vaši spolužáci ve škole. 

Příběh bude o kočkách z různých zemí a kontinentů.  

 Než si příběh poslechnete, zopakujte si některá slovíčka. 

  

Úkol 1 Vyber ze seznamu domácích mazlíčků ty, které se 

hodí k popisům. 

 

 

 

 

1. It´s a small animal. It lives in a cage or terrarium. It eats corn, 

vegetables, bread. It sleeps a lot during a day. It can climb 

very well.   

 

2. It´s a colourful bird. It lives in a cage. It eats corn, fruit and 

vegetable. It can fly but it can´t speak. 

 

3. It´s a long animal. People are usually frightened by it. It lives in 

a terrarium. It eats once in two weeks, its favourite food is a 

mouse. 

cat dog rabbit hamster 

guinea pig snake spider parrot 

budgie 



Pokud některá zvířat neznáš, vyhledej si ve slovníku Google 

translate. 

          https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en 

 

Klíč: 1 . hamster     2. budgie   3. Snake 

 

Vyber si jednoho dalšího mazlíčka a popiš podobným způsobem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 2 Která zvířata jsou nejoblíbenější domácí mazlíčci? 

Umíš je říct anglicky? 

Of course, they are a dog and a cat!  

Are you a dog or a cat person? Which one do you prefer? 

 

Co víš o kočkách a o psech? Přečti si věty a rozhodni, zda jsou True 

(pravdivé) nebo False (nepravdivé). Nepravdivé věty oprav. 

 

 

https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=cs&tl=en


 

 

 

1. A dog is more faithful than a cat.  

2. A cat is cute and makes you feel comfortable.  

3. A dog can help disabled people.  

4. A cat lives for 5 years on average.  

5. The English Queen has got a cat.  
 

 

Key: 1.T  2.T  3.T 4.F (10 years)  

 5.F (she´s got several dogs) 

 

Napiš dvě další věty o psech nebo kočkách. Jedna by měla být 

pravdivá a druhá nepravdivá. Pošli věty spolužákovi a nech ho hádat. 

 

 

 

Úkol 3 Napiš si seznam zemí, které znáš 

v angličtině. Nastav si časovač na 3 minuty. 

Potom si ověř spelling a výslovnost ve 

slovníku.  

Poznal/a bys vlajky těchto zemí? 

Nyní se podívej na pracovní list dole. Vybarvi vlajky podle barevného 

kódu. Pokud vlajky neznáš, zkus je vyhledat na internetu a najdi k nim 

odpovídající názvy zemí v angličtině. Ukaž si země na mapě světa. 



 

 



Úkol 4 Teď si poslechneš příběh s názvem My Cat Likes 

to Hide in Boxes. Co jiného mají kočky rády? Řekni si 

česky a udělej si poznámky na papír.  

 

 

 

 

 

 

V příběhu uslyšíš, co mají kočky z různých zemí rády.  

Zjisti, zda máš něco ve tvém seznamu.  

 

Story read aloud: https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks        předčítání 

 

Poslechni si ještě jednou a zastavuj video na obrázcích. Ukaž na 

obrázcích, co jsi slyšel, př. The cat from France (ukážeš Eiffelovku a 

kočku) liked to sing and dance (ukážeš taneční pohyb kočky na 

obrázku). 

 

Úkol 5 V textu je řada sloves v minulém čase. Přiřaď 

v tabulce správná slovesa v minulém čase. Připiš ke 

každému slovesu význam v češtině. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s3HCfPRwvks


 

 

 

 

 

Poslechni si znovu příběh a kdykoliv uslyšíš některé ze 

sloves v minulém čase, tleskni. 

 

Úkol 6 Všiml/a sis něčeho zvláštního na konci řádků?  

 

Ano, jednotlivé řádky se rýmují (France-dance). Přiřaď slova ze 

seznamu k zemím a městu, tak aby se rýmovala. 

  

 

 

like   

hide   

sing   

dance   

fly   

get stuck   

join   

catch   

play   

wave   

waved 

joined 

sang 

liked  

caught 

played 

flew 

danced 

minulý čas česky 

aeroplane 

doorway 

fan 

violin 

dance 

chill 

police 

got stuck hid 



France 

 

 

Spain 

 

 

Norway 

 

 

Greece 

 

 

Brazil 

 

 

Japan 

 

 

Berlin (city) 

 

 

  

Zkontroluj si s videem. Zkus se k Miss Best připojit ve čtení. 

 

Můžeš si také pustit zhudebněný text knížky. 

 

 Song: https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM     písnička 

 

 

Pro zopakování se podívej na obrázky z knížky a zkus si 

vzpomenout na verše, které se k nim vztahují. Kontrolu si 

proveď po každém verši. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BTpZ8RNVUIM


Úkol 7 Vyber si jednu z koček v textu. Obrázek kočky níže 

vystřihni a výtvarně uprav. Do obrázku vepiš informace o kočce a 

zemi, ze které pochází. Využij návrhy vět, ale můžeš použít i své 

vlastní věty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek vyfoť a pošli paní učitelce/panu učiteli. Napiš, jak 

se ti knížka líbila.  

 

This cat is from ….. 

…..(name of the country) is in 

…..(continent, eg. Europe, America, 

Africa…). People speak ….(language) 

there. The capital city is….. 

He is ….. 

He is wearing …... 

He can … 

 



  

 



Veškeré metodiky jsou k dispozici volně ke stažení na webu projektu www.mapkm.cz.  

Od každé knížky jsou k dispozici vždy dvě sady knih po 16 ks, dostupné k zapůjčení v Knihovně 

Kroměřížska, https://www.knihkm.cz/.  

 

Autor: Mgr. Naďa Vojtková, odborný metodik projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, který je spolufinancován Evropskou unií. 

 

 

http://www.mapkm.cz/
https://www.knihkm.cz/

