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Unit 2 American family
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Představte studentům novou lekci a seznamte je s tím, co se v této lekci 
naučí: vyprávět o své rodině a popisovat vzhled lidí. Také se seznámí  
s další členkou týmu Bloggers Sarah. 

Úvodní video se váže k New Yorku (NY) a studenti v něm uvidí několik 
typických míst tohoto velkoměsto. 

Pokud máte ve třídě přístup k internetu, žáci mohou další informace sa-
mostatně vyhledat.

 Jako motivaci lze využít některou z písní s názvem New York 
– na Youtube (YT) lze najít hudební videa se záběry NY či 
textem dané písně. Zadejte do vyhledávače „New York song“. 

 Přineste si do třídy několik fotografií newyorských památek. 
Společně je rozvěste po třídě, vytvořte popisky. Lze dále 
doplňovat. 

 Studenti se pokusí zapamatovat si co nejvíce informací. Tyto 
údaje zaznamenají na papíry a rozvěsí po třídě.

POZNÁMKY:

New school, new life Unit 1
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a) Mia’s father is from the UK. • b) London. 

a) London Eye • b) Tower of London • c) Theater

ANO: a) Big Ben, d) Buckingham Palace • NE: b) Westminster 
Abbey, c) Tower Bridge

 Vytvořte podobné přesmyčky.

 Zdatnější žáci mohou na tabuli připravit doplňovačky na téma 
známých míst v Londýně, která viděli na videu.

 Zadejte další téma slovní zásoby (např. SPORTS), nechte os-
tatní samostatně luštit. Můžete použít jako procvičování/opa-
kování slovní zásoby na jakékoli téma. 

 Hodinu lze zakončit písní „London Bridge is Falling Down“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=xaXCf_fPD2k,  
https://www.youtube.com/watch?v=1kSFWCt1rFM),  
na internetu lze najít mnoho nejrůznějších verzí.

HANGMAN

S žáky si také můžeme zahrát známou hru „šibenice“.

VIDEO 1: Žáci si prohlédnou fotografie a snaží se uhodnout,  
z kterého města/místa obrázky pochází.

VIDEO 2: Pusťte žákům znovu video. Podle obrázků v učebnici 
žáci řeknou, které místo neviděli a která místa se naopak ve 
videu vyskytla.

VIDEO 3: Vyzvěte žáky ke správnému seřazení písmen ve 
slovech za účelem získaní správných názvů londýnských 
památek. 

POZNÁMKY:

Unit 3 My week

52 

S pomocí přehledu učiva na straně 56 seznamte žáky s tématy 3. lekce. 
Budeme se zabývat denní rutinou – činnostmi, které děláme pravidelně, 
každý den. Seznámíme se s rozvrhem hodin ve škole a volnočasovými 
kluby v jedné z anglicky mluvících zemí. Naučíme se hodiny a přečteme 
si článek o úspěšné tanečnici.

Vyzvěte žáka/žáky, aby si potichu přečetli a přeložili Tomovo povídání. 
Ptáme se: What’s the boy’s name?, What nationality is he?, Where is he 
now?, Who is he with?, What has he got?, What is his aunt doing? 

Následně společně přečteme a přeložíme si nahlas. Nechte žáky hádat, 
kde je Tom na dovolené. Můžeme poprvé přehrát video nebo pracovat 
jen s mapkou na straně 57.

POZNÁMKY:

Unit 4 Home sweet home
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Tato lekce je věnována bydlení a všemu, co s ním souvisí – žáci si 
prohloubí slovní zásobu na toto téma, zároveň budou schopni popsat 
i okolí svého bydliště, naučí se hovořit o své denní rutině, domácích 
pracích a jiných povinnostech. 

Z gramatických jevů si osvojí: přivlastňovací pád a přivlastňovací zájme-
na, pádové tvary osobních zájmen (zájmena předmětná), předložky mís-
ta, sloveso HAVE TO a MUST.

Vyzvěte žáky, aby přečetli a přeložili Chrisovo vyprávění. Všichni pos-
tupně přečtou a přeloží jednu větu.

 Zeptejte se žáků na několik kontrolních otázek k textu, např.: 
How do friends call Christopher?, What nationality is Chris’s 
mum or dad?, When did he move to the CR? 

 Nechte žáky promyslet a poté vyprávět podobné informace  
o sobě. 

POZNÁMKY:

UNIT 1 
DVD: 3 
www.youtube.com/watch?v=HrJNIUp2izQ

UNIT 2
DVD: 8 
www.youtube.com/watch?v=prNQF0s9hu0

UNIT 3
DVD: 13 
www.youtube.com/watch?v=JuCNh8U4G1I

UNIT 4
DVD: 18 
watchmojo.com/video/id/11191


