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1. část: 

Učitel ukazuje žákům karty se slovíčky- názvy zvířat, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Učitel 
ukazuje žákům karty s obrázky zvířat, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Karty se slovíčky i 
s obrázky umístí učitel různě na zem, žáci skládají do dvojic. 

2. část:  

Žáci poslouchají říkanku a sledují text na pracovním listu, učitel přednáší záměrně pomalu, 
pečlivě vyslovuje. Postupně se žáci přidávají. Na vynechaná místa v textu žáci dopisují 
správná slovíčka. 



Text říkanky:  

In the zoo 

Tiger, tiger you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Tiger, tiger you live in the zoo, 

And giraffe lives in the zoo, too. 

 

Giraffe, giraffe you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Giraffe, giraffe you live in the zoo, 

And monkey lives in the zoo, too. 

 

Monkey, monkey you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Monkey, monkey you live in the zoo, 

And hippo lives in the zoo, too. 

 

Hippo, hippo you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Hippo, hippo you live in the zoo, 

And parrot lives in the zoo, too. 

 

Pracovní list: 

In the zoo 

Tiger, tiger you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Tiger,   you live in the zoo, 



And giraffe lives in the zoo, too. 

Giraffe,   you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Giraffe,   you live in the zoo, 

And monkey lives in the zoo, too. 

 

Monkey,   you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

Monkey,   you live in the zoo, 

And hippo lives in the zoo, too. 

 

,   you live in the zoo, 

Live in the zoo, live in the zoo. 

,   you live in the zoo, 

And parrot lives in the zoo, too. 

 

 


