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1. část: 

Učitel ukazuje karty se slovíčky, pečlivě vyslovuje, žáci opakují. Učitel na tabuli nakreslí 
základní obrázek pokoje s jednoduchým vybavením: stůl, židle, postel, skříň, krabice na 
hračky. Na vhodná místa v pokoji umísťuje karty se slovíčky: např. plakát na stěnu, panenku 
na postel, CD přehrávač na stůl, míč do krabice. Žáci popisují, co je na obrázku. Důsledně 
užívají vazbu There is/are a správné předložky. Zbývající slovíčka z nabídky umístí učitel na 
druhou tabuli. Žáci vazbou There isn´t/aren´t popisují, co v pokoji na obrázku chybí. 



2. část: 

Žáci nakreslí základní obrázek pokoje a přikreslí hračky a věci v pokoji podle nabídky 
slovíček na tabuli. 

Žáci napíší na proužky papíru slovíčka - názvy věcí, které umístili do svého pokoje. Dále 
napíší na dva až tři proužky papíru slovíčka věcí, které v pokoji nejsou. 

Žáci nakreslí na druhý výkres základní obrázek pokoje a rozmístí proužky se slovíčky různě 
po pokoji: některé jsou na správných místech, některé ne. Položí oba výkresy vedle sebe na 
lavici. 

3. část: 

Žáci pracují ve dvojicích. Vymění si místa a mají za úkol, co nejdříve odhalit rozdíly mezi 
obrázky svého spolužáka. Svá zjištění postupně sdělují celé třídě. 

Žáci se vrací ke svým obrázkům a mění umístění slovíček na druhém výkrese. Vytvoří nové 
dvojice a hra se opakuje.  

 


