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Anotace:   jednoduchá konverzace, slovní zásoba-oblečení, barvy, poslech, 
    správná výslovnost, psaní 

    sloveso have got, otázka/odpověď  

    neurčitý člen a/an 

    lekce 8 Chit Chat 1 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace - Anglický jazyk 

Autor:    Ivana Vašíčková 

Jazyk:    český 

Očekávaný výstup:  rozliší a pojmenuje základní názvy oblečení, vyslovuje a čte 
    foneticky správně, rozliší grafickou a mluvenou podobu slova   

Typ výukového materiálu: scénář a pravidla výukové hry kombinující výuku a zábavu 
pomocí soutěže 

Cílová skupina:  žák  

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání, 1. stupeň 

Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen: čtvrtý ročník základní školy 

Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2012-2013 

Pomůcky: učitel: karty s obrázky a se slovíčky oblečení  

                žáci: výkres A4, psací potřeby, pastelky, nůžky 

1. část 

Učitel ukazuje žákům karty s názvy oblečení, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Učitel ukazuje 
žákům karty s obrázky oblečení, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Karty se slovíčky umístí 
učitel na tabuli. 

2. část 



Žáci rozdělí výkres na osm dílů, výkres rozstříhají. Učitel před každého žáka položí dvě své 
karty se slovíčky nebo s obrázky oblečení. To zajistí, aby žáci měli různá slovíčka, se kterými 
budou pracovat. Každý žák na čtyři své kartičky nakreslí stejné oblečení a vybarví je různou 
barvou, pod obrázek napíše název, učitel pečlivě kontroluje správné užití neurčitého členu a 
grafickou správnost barvy. Další čtyři karty zpracují žáci stejným způsobem, kreslí a píší 
druhé slovíčko zadané učitelem. 6áci tak vyrobili zásobu hracích karet kvarteta. 

3. část 

Učitel rozdělí žáky do stejně početných skupin. Každý žák si nese s sebou svých osm karet. 
Hra začíná: všechny karty se zamíchají a rozdají, první žák se ptá libovolného spoluhráče: 
Have you got a/an xxx? Pokud je odpověď Yes, I have., získává kartu žák, který se ptal a 
pokračuje a ptá se dále. Pokud je odpověď No, I haven´t., pokračuje ten, který byl dotázán. 
Vítězí hráč, který má nejvíce čtveřic - kvartet. 

 


