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Anotace:   poslech, nápodoba, čtení, opis, zájmena já/ty                                                               
    úvodní lekce Chit Chat 1 
Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk 
Autor:    Ivana Vašíčková 
Jazyk:    český 
Očekávaný výstup:  rozumí jednoduchým větám a reaguje na ně, vyslovuje a čte 
    foneticky správně, rozliší grafickou a mluvenou podobu slova  
Typ výukového materiálu: scénář a pravidla výukové hry pomocí dramatické výchovy 
Cílová skupina:  žák  
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání, 1. stupeň 
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: třetí ročník základní školy                         
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012 
Pomůcky: učitel: tři karty se slovíčkem I - napsáno tiskacím písmem, stejnou barvou, čtyři 
karty se slovíčkem YOU - napsáno tiskacím písmem, stejnou barvou, jinou než slovíčko I, 
čtyři karty se slovíčkem like - napsáno psacím písmem různými barvami, karty s číslicemi 1, 
2, 3, maňásek, magnetická tabule 
                žáci: dva papíry A6, dvě barvy pastelek (fixů)    

1. část: 

Maňásek zpívá písničku a výrazně gestikuluje při vyslovení zájmen I, YOU - ukazuje na sebe 
a na žáky: 

One - two - I like YOU. One - two - I like YOU. 

One - two - three - YOU like me and I like YOU! 

Učitel rozdá žákům čisté papíry a umístí na tabuli karty se slovíčky: jednu s I, jednu s YOU, 
žáci opíší psacím písmem různými barvami slovíčka I, YOU na své papíry. 

Maňásek zpívá písničku a žáci poslouchají . Při vyslovení zájmen přikládají kartičky na sebe a 
na souseda. 

Zpívá celá třída a při vyslovení zájmen přikládají kartičky na sebe a na souseda. Písnička se 
opakuje několikrát. 

Učitel rozmístí všechny připravené karty se slovíčky různě na tabuli. Na tabuli učitel napíše 
vedle sebe slova ME AND. Vybere vhodné místo tak, aby žáci mohli postupně skládat text 



písně. Velmi pomalu s přestávkami zpívá maňásek stále dokola písničku, žáci skládají ze slov 
na tabuli text celé písničky. Podle textu na tabuli zpívá celá třída a při zpěvu žáci ukazují na 
sebe a na kamaráda. 

2. část: 

Žáci používají své kartičky se slovíčky I/YOU při jednoduché konverzaci: při otázkách How 
old are YOU?, při odpovědích I´m xx, při představování I´m xx. Při vyslovení zájmen 
přikládají na sebe a na kamaráda. 

 


