
ANGLIČTINA
V únorové lekci angličtiny jsme si pěkně zopakovali všechna slovíčka a slovní spojení z 
předchozích lekcí. V březnové lekci se tedy můžeme pustit do něčeho nového. Novým 
slovíčkem pro tuto lekci bude “not”, kterým se v angličtině tvoří zápor. Vysvětlíme dětem, 
co to vlastně zápor je: je - není, mám - nemám. My se ho v této lekci naučíme používat 
se slovesem, které již známe. Je to sloveso “is” - je. 
Než začneme děti učit a procvičovat zápor, zopakujeme slovní spojení “this is” a “this is 
my/your ...”. Opět s pomocí obrázků ve Včeličce spolu s dětmi nahlas všichni říkáme, co 
vidíme –  např: This is blue dog, this is my mum apod. 
Až toto děti zvládnou, přistoupíme k novému slovíčku. Pedagog vysvětlí dětem, jak se 
daný výraz používá. Zápor “not” dáváme vždy za sloveso “is”. (V nám již známé větě “This 
is my mum” to tedy bude vypadat takto: This is not my mum.) Pedagog podle obrázků 
znova přeříkává věty, jako na začátku cvičení, tentokrát ale přidá slovíčko ”not”. Děti 
opakují po pedagogovi. 
Při dalším procvičování nového výrazu ukazuje pedagog na obrázky a říká je záměrně 
špatně. Pokud je na obrázku např. “mum”, řekne: This is dad. Děti pedagoga opravují, 
např.: This is not dad, this is mum. 
Při dalším procvičování zkoušíme i delší, složitější věty: This is blue dog. Děti podle 
pravdy opraví, např.: This is not blue dog, this is red dog. 
Je vhodné nechat děti, aby toto cvičení prováděly samostatně mezi sebou ve dvojicích. 
Včelička doporučuje: Jako variaci můžeme opět zařadit hru s fotografiemi. Tentokrát děti 
ukazují na fotografie svých kamarádů a říkají, co je a co není na obrázku, a navzájem se 
opravují. Například dítě ukáže na fotografii svého kamaráda a řekne: This is your mum.
Kamarád ho opraví: This is not my mum, this is my dad.

                             NOT [NOT]

! zvuková nahrávka ve formátu MP3 zde uvedených slov namluvená rodilým mluvčím 
z anglicky mluvící země je zdarma ke stažení na www.vcelicka.cz
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hello [helou]  bye [báj]  and [end]  
dad [déd]  mum [mam]  granny [greny]  grandpa [grenpa]  brother [bradr]  sister [sistr]  
this [dis]  is [is]  my [máj]  this is [dis is]  this is my [dis is máj] 



DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY
 Pokud jste již se Včeličkou v minulém roce pracovali nebo měly vaše děti angličtinu ve školce jinou formou 
a tato slovíčka znají, připravili jsme pro vás doplňující aktivity, ve kterých známá slovíčka s dětmi procvičíte 
a následně se při nich naučí nové výrazy.
Pro začátek doporučujeme projít s dětmi nejdříve celou stránku angličtiny dle pokynů. Děti si tím slovíčka
zopakují a to je pro další práci s nimi důležité.
 
VLASTNÍ AKTIVITY:
Učivo této lekce je jednoduché a dost velký prostor pro jeho procvičení přináší aktivity popsané v samotné 
lekci. Rozhodli jsme se proto, že doplňující aktivity tohoto měsíce zaměříme na procvičování pokynů, které 
by děti měly umět. Na konci textu jsme zařadili slovníček pokynů, které by se děti mohly naučit. Pohybové 
aktivity děti většinou baví a tak je napříště můžete zařadit třeba na začátek každé hodiny aj.

Pokyny je důležité zřetelně opakovat a na začátku předvádět několikrát s dětmi. Až si děti pokyny osvojí, je 
pro ně zábavné, pokud je říkáte rychleji a pak zas pomaleji za sebou a různě obměňujete jejich pořadí.

 

stand up [sténd ap]     postavte se

sit down [sit dáun]    sedněte si

stamp your feet [stemp jór fít]   zadupejte nohama

clap your hands [klep jór hénds]  tleskněte

big smile [big smájl]   velký úsměv

turn around [térn eround]   otočte se

jump [džamp]     vyskočte


