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Prosíme u�itele, aby p�íru�ku pro rodi�e nakopírovali 
 
 

Milí rodi�e! 
 

Všichni jsme si v�domi toho, jak d�ležitou úlohu 
hrajeme  v život� našich d�tí – otevíráme p�ed nimi 
sv�t a jsme jejich prvními u�iteli. Dokonce i tehdy, 
když naše d�ti zahájí výuku v mate�ské škole a 
budou v ní dále pokra�ovat ve škole, se nemusí 
naše úloha  omezovat na zkoušení látky probírané 
v hodinách nebo na kontrolu domácích úkol�. 
Jestliže projevíme zájem o to, co se d�ti u�í ve 
škole a vztáhneme jejich nov� nabyté znalosti 
k tomu, co d�lají doma, motivujeme je, aby se lépe 
u�ily a podporujeme je v jejich úsilí. Nesmírn� 
d�ležité je totiž vyp�stování pozitivního postoje k 
výuce a také budování víry ve vlastní možnosti. 

 
„P�íru�ka pro rodi�e” umož�uje rodi��m pomoci 
dít�ti ve výuce anglického jazyka doma a angažuje 
všechny, kte�í o dít� pe�ují, aby motivovali dít� 
k další práci. Hry a zábavy, které jsou obsaženy v 
„P�íru�ce pro rodi�e”, byly sestaveny tak, aby 
nezabíraly mnoho �asu a aby nevyžadovaly od 
rodi�� znalost anglického jazyka ani odborných 
znalostí. V�tšinu cvi�ení je možno vykonávat 
n�kolikrát, tak aby se prodloužil �as kontaktu dít�te 
s anglickým jazykem. Na záv�r cvi�ení je dobré si 
s dít�tem pohovo�it o tom, co bylo pro n�ho 
zajímavé, co mu d�lalo obtíže, co bylo jednoduché 
nebo co by ješt� stálo za to procvi�it. Nic totiž víc 
nemotivuje d�ti k další snaze než pocit ze 
získaného úsp�chu, radost z dob�e vy�ešeného 
úkolu, docen�ní jejich námahy a zasloužené 
pochvaly. 

 
Doufám, že spole�ná výuka anglického jazyka 
s využitím her a zábavy obsažené v „P�íru�ce pro 
rodi�e“ poskytne jak Vám, tak i Vašim d�tem 
mnoho radosti, tak jako mn� p�ineslo mnoho 
radosti psaní t�chto cvi�ení spole�n� s mým 
desetiletým synem. V��ím, že to bude pro všechny 
neoby�ejn� cenná zkušenost. 

 
 

Mariola Bogucka  
 

Autorka 
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     ENGLISH ADVENTURE 2 

POZVÁNÍ  KE  SPOLUPRÁCI   
PRO  RODI�E 
Zveme ke spolupráci rodi�e malých žák�, 
abychom : 
�  maximalizovali kontakt dít�te s anglickým jazykem 

 

�  vyp�stovali v d�tech návyk systematické výuky doma 
 

� p�iblížili rodi��m zásady moderní výuky anglického 
jazyka 

� varovali rodi�e p�ed kladením pro d�ti neoby�ejn� 
frustrujících otázek : „Co jsi se dnes nau�il/a?“, „Co 
bylo v hodin�?“ 

 

V dnešní dob� už nepochybujeme o nutnosti u�ení se cizích 
jazyk�. Nikoho nep�ekvapuje skute�nost, že stále více 
�eských d�tí za�íná s výukou anglického jazyka ve velmi 
raném v�ku.  Nesta�í však pouze zajistit d�tem �asný start, 
abychom si byli jisti jejich úsp�chy v budoucnosti. Aby výuka 
d�tí byla efektivní, je t�eba vyhov�t jejich p�irozeným 
pot�ebám vyplývajícím z  té etapy intelektuálního, 
emocionálního a spole�enského rozvoje, ve které se práv� 
nacházejí. 

Dnes už víme, že malé d�ti se u�í jinak než mládež a dosp�lí. 
Abychom Vám p�iblížili zásady výuky anglického jazyka, níže 
jsme uvedli nejd�ležit�jší zásady výuky zam��ené na dít� 
a jeho vývoj, které jsou využity v kursu English Adventure. 

 
Výuka celým JÁ 
Výuka cizího jazyka u d�tí by m�la spl�ovat dva zásadní 
úkoly: utvá�et jejich komunika�ní schopnosti a dbát na celkový 
rozvoj dít�te. Tyto cíle spl�uje holistický p�ístup, tzn. výuka 
poci�ováním nových znalostí celým JÁ. Vyžaduje zapojení 
všech smysl�: zraku, sluchu, hmatu, �ichu a dokonce chuti. 
Dít� zárove� poznává sebe samo i okolní sv�t, a tedy výukou 
nového jazyka se všestrann� vyvíjí. Proto také v kursu English 
Adventure se snažíme o to, aby si d�ti procvi�ovaly nové 
dovednosti, jak ty jazykové jako je poslouchání, mluvení, �tení 
a psaní, tak i ty, které jsou spojené s jejich všeobecným 
rozvojem: motorické dovednosti, schopnosti p�etvá�ení 
informací nebo schopnost kritického myšlení. 

 
Utvá�ení komunika�ních kompetencí dít�te 
Efektivní komunikace mezi lidmi vyžaduje znalost slov 
a struktur daného jazyka, dovednost správným zp�sobem je 
použít a �adu komunika�ních schopností, nap�. interpretace 
zaslechnuté nebo p�e�tené informace, schopnosti mluvit 
o sob�, klást otázky a vym��ovat si názory. Navíc 
komunikace, t�ebaže ve školních podmínkách, vyžaduje 
nejednou p�ekonat trému a nesm�lost. Jenom �astá cvi�ení, 
jejichž cílem je vým�na informací, umož�ují d�tem rozvíjet 
schopnosti komunikace s ostatními lidmi.   

 
Osvojování jazyka a v�domé studium 
Nesmírn� d�ležitou záležitostí ve výuce cizího jazyka u d�tí  je 
probuzení jejich citlivosti na jiný jazyk než rodný. �ím v�tší je 
kontakt  s novým jazykem, tím rychlejší budou pokroky ve 
výuce. Poslech písni�ek v anglickém jazyce, prohlížení film� 
v originální verzi nebo televizního vysílání v cizím jazyce 
napomáhá seznamování se a  osvojování  si jazyka jakoby  

mimochodem a v pozd�jší dob� je dobrým základem pro 
v�domé studium. V hodinách u�itel používá pokro�ilejšího 
jazyka, než by na to poukazoval po�et slov a struktur, 
které jsou d�ti schopny používat. Pasivní znalost jazyka 
a neustálé formování schopnosti chápání smyslu jen 
z poslechu �e�i u�itele nebo z nahrávek jsou nesmírn� 
d�ležité. Po takovém „nástupu“ si d�ti bez zbyte�ných 
vysv�tlení osvojují opakující se gramatické struktury. 
 
�tení 
V English Adventure u�íme znalosti �tení pomocí 
zapamatování celého slova ve spojitosti s jeho obrázkovým 
ekvivalentem. V této �ásti u�ebnice zavádíme abecedu 
utvá�ejíc tím fonetické pov�domí dít�te, tj. v�domí 
souvislosti mezi zvukem a písmenem. Tímto zp�sobem 
umož�ujeme žák�m �tení nových slov a následn� výuku  
pravopisu. Upoutání pozornosti žáka na takové prvky jako 
te�ka nad „i”, �áre�ka ur�ující rozdíl mezi „l” a „t”, má za 
úkol vzbudit citlivost dít�te na zásadní podrobnosti zápisu 
�e�i. D�íve než se ale za�ne pracovat s pravopisem, u�itel 
se ujistí, že žák zná význam slova a jeho správnou 
výslovnost. 
 
Mluvení a psaní 
Podobn� jako v p�edchozích kursech tak i v English 
Adventure 2 se snažíme o to, aby d�ti m�ly co nejvíc 
p�íležitostí mluvit anglicky. Dodate�n� zvyšujeme po�et 
cvi�ení, které rozvíjejí zb�hlost v psaní. Podstatou sou�asné 
výuky je p�esv�d�ení, že v každé etap� vzd�lávání, 
dokonce i v raném v�ku školních d�tí, by m�l proces výuky 
vycházet ze životních zkušeností žák�, jejich reflexí 
a v�domostí o sv�t�. Proto je tak d�ležitá personalizace, 
tzn. umožn�ní d�tem mluvit a psát o sob�. V každé kapitole 
u�ebnice povzbuzujeme d�ti k tomu, aby mluvily a psaly 
o svých zájmech, preferencích, názorech nebo plánech do 
budoucna. Tímto zp�sobem pomáháme dít�ti uv�domit si 
svou jedine�nost a p�edevším právo na projevování sebe 
sama. Zárove� toto právo vyžaduje  vyslechnutí druhého 
�lov�ka a respektování jeho rozdílnosti. 
 
Angli�tina prost�edkem k poznávání jiných kultur 
a získávání znalostí o sv�t� 
Výuka anglického jazyka není jenom formování 
komunika�ních schopností dít�te, ale také výbornou 
p�íležitostí k prohloubení znalostí o okolním sv�t�. Každá 
kapitola této u�ebnice obsahuje samostatnou lekci (lesson) 
(strana s názvem FUN FACTS), b�hem níž se žáci 
seznamují s p�ekvapujícími fakty z obor� jako je biologie, 
zem�pis nebo d�jepis. Staráme se rovn�ž o to, aby d�ti 
poznávaly kulturu v anglicky mluvících zemích, nap�. 
pomocí tradi�ních her, zábavy a sváte�ních zvyk�. Díky 
tomu mohou d�ti utvá�et sv�j pocit totožnosti s domácí 
kulturou a rodným jazykem ve spojení s tolerancí pro jiné 
kultury. 
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ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e
   
 
Písni�ky a �íkanky 

Písni�ky, rytmické opakování a rýmované texty pomáhají p�i 
zapamatování nové látky probírané v hodin� nejenom d�tem 
hudebn� nadaným. Nesporn� p�íjemné hudební asociace 
umoc�ují propojení jazykových impulz� s pam�tí. 

 
P�íb�hy 
P�i vyu�ování se už odedávna používá metoda spojená 
s vypráv�ním, do n�hož jsou vloženy prezentované 
a následn� procvi�ované nové jazykové prvky. �ím je p�íb�h 
kouzeln�jší, neobvyklejší nebo legra�n�jší, tím snadn�ji a na 
delší dobu se zapamatuje. Scény prezentované v této knize 
jsou tak sugestivní, že i d�ti, které nevid�ly Disney�v film,  
lehce pochopí kontext situace, p�estože poslouchají vypráv�ní 
v angli�tin�. 

 
Obrázkové karty a karty se slovy 
D�ležitým prvkem pro práci v hodin� jsou karty nacházející se 
na konci knihy, které d�ti vyst�ihují a uchovávají v obálkách. 
Karty jsou barevné a velice atraktivním zp�sobem ilustrují 
slovní zásobu, které se d�ti u�í v hodinách (nap�. názvy 
sportovních disciplín). D�ti používají v hodinách karty 
k r�zným hrám a zábav� procvi�ujíc tímto zp�sobem nová 
slova. Karty je možné využít také doma k hrám, které d�ti 
znají z vyu�ování. Navíc žáci využívají v hodinách karty se 
slovy, tzn. listy papíru, na kterých se zapisují nová slova. Tyto 
karty po�izuje bu	to u�itel nebo samotní žáci. Využíváním 
�ady her s použitím obrázkových a slovních karet (nap�. 
p�i�azení vhodného obrázku k odpovídajícímu slovu) rozvíjíme 
um�ní �tení a psaní. Proto je dobré využít b�hem her 
s dít�tem zárove� obrázkové i slovní karty; t�ebaže by  nebyly 
v hodin� využívány, vždy je m�žeme po�ídit spole�n� 
s dít�tem!   

 
Moje jazykové portfolio 
D�ti od za�átku sbírají svoje práce do desek „Moje jazykové 
portfolio“. S každým rokem výuky vyžadují práce v�tší 
znalosti; v English Adventure 2 krom� výtvarných prací je také 
stále víc prací písemných. U�itel d�ti nehodnotí, ale poukazuje 
na jejich silné stránky a zd�raz�uje rozsah nabytých znalostí. 
Odpov�	mi na otázky u�itele: „Co se Ti líbilo nejvíc?“ nebo 
„Jaká je Tvoje oblíbená písni�ka nebo hra?“ dít� poznává 
sebe sama a nabírá odvahu k vyjad�ování svých názor�. Díky  
jednoduchým otázkám na to, co už d�ti dovedou, zavádíme 
prvek v�domé výuky, um�ní kritického pohledu na vlastní 
angažování v hodin� a kvalitu vykonávané práce. Dít� samo 
rozhoduje o tom, co si zasluhuje na umíst�ní v jazykovém 
portfoliu. Kurs English Adventure vyvíjí u dít�te také schopnost 
sebehodnocení: v každé kapitole d�ti samostatn� hodnotí 
svoji práci v hodinách, vybarvují symbol sluní�ka, který nejlíp 
odráží jejich pocity: 
OK – jestliže cítí, že mohly dopadnout lépe, good – jestliže 
jsou spokojené se svými pokroky nebo fantastic – jestliže jsou 
se sebou velice spokojené. 

STRUKTURA  P�ÍRU�KY 
PRO RODI�E 
 
Každá kapitola p�íru�ky pro rodi�e obsahuje 
následující prvky: 
 
�   Magické slovo 
Po�ínaje 1. Unitem nás „magické slovo“ ve form� obrázku 
nakresleného na kousku puzzle seznamuje s tématikou 
unitu. D�ti ho hledají a hádají, jaké je téma unitu. Jestliže 
víte, že dít� zahájilo výuku nové kapitoly, m�žete se ho 
zeptat �esky: „Jaké je magické slovo?“ nebo anglicky 
„What’s the magic word?“. „Magické slovo“ (v 1. Unitu to je 
moustache - vousy) má za úkol zavést nové téma p�íštích 
lekcí (lessons) a seznámit d�ti se složitým a abstrak�ním 
pojmem slova.  
 
�   Hrdinové kapitoly 
Stojí za to seznámit se s hrdiny kapitol a s p�íb�hy, ve 
kterých se nám p�edstavili. Cílem využívání t�chto p�íb�h� 
je angažování a motivování žák�. P�íb�hy pomáhají zavést 
novou slovní zásobu v kontextu srozumitelném pro d�ti. 
 
�   Slovní zásoba a struktury 
V každém Unitu je p�edložen soupis nových slov a struktur, 
se kterými se d�ti seznamují a procvi�ují v komunika�ních 
situacích. Soupis obsahuje pouze ta slova a struktury, se 
kterými se d�ti seznamují aktivn� a nikoliv ta, která vyžadují 
jenom rozpoznání a pochopení z poslechu. 
 
�   Angli�tina kolem nás 
Tato �ást obsahuje návrhy na hry a zábavu, které 
nevyžadují použití složitých materiál� nebo velmi odborných 
znalostí. Jejich cílem je znásobení opakování látky a 
p�iblížení dít�ti komunikaci v anglickém jazyce. Tímto 
zp�sobem chceme minimalizovat trému, která ve velké mí�e 
blokuje p�irozenost a spontánnost výpov�di. 
 
�   Písni�ky a �íkanky 
Spole�né poslouchání a zpívání, to je nejenom náramná 
zábava, ale p�edevším prodloužení doby kontaktu 
s anglickým jazykem. Audiokazeta nebo CD (na výb�r) je 
sou�ástí kurzu a texty písni�ek a �íkanek jsou 
v poznámkách k jednotlivým kapitolám. 
 
Cht�li bychom Vám rovn�ž doporu�it prohlédnout si 
spole�n� s dít�tem speciáln� p�ipravené filmy na 
videokazet� nebo na DVD, které jsou sou�ástí kurzu. Každý 
ze �ty� díl� filmu procvi�uje slova a slovní obraty, které d�ti 
znají z hodin. Ve filmech vystupují d�tmi oblíbené 
postavi�ky z Disneyových p�íb�h�, to je další ohromná 
p�íležitost jak prodloužit dobu kontaktu dít�te s anglickým 
jazykem, a také skv�lá zábava, jak pro dít�, tak pro rodi�e. 
 
Pozor! 
Spole�né hry nevyžadují p�ípravu složitých materiál� ani 
odborných znalostí. Hry a zábavy nep�ekra�ují látku 
probranou v hodin� a nejsou povinné. 
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Abeceda   
Slova balloon 

everything 
nothing 

balónek 
všechno 
nic 

Obraty What’s your lucky number? 
My lucky number’s (13). 
How old are you? 
I’m (seven). 
What’s Konrad got? 
I can see something starting with (A). 
Yummy! 
Yuck! 

Jaké je Tvoje š�astné �íslo? 
Moje š�astné �íslo je (13). 
Kolik je Ti let? 
Je mi sedm let.  
Co má Konrád? 
Vidím n�co, co za�íná písmenem (A).
M�am! 
Fuj! 

 

 

P�íru�ka pro rodi�e 
 
 

Období bez u�ebnic 
 

 
Lesson  1-4 
a 

 

Hello! 
 

Lesson  1-4 

 ENGLISH ADVENTURE 2 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Vidím slovo, které za�íná na 
písmeno... 
Poproste dít�, aby otev�elo u�ebnici na 
stranách 2, 3, 4 nebo 5. Vyberte jedno slovo, 
nap�. balloon (str. 2) a prozra	te dít�ti jeho 
první písmeno („b“). Úkolem dít�te je 
zopakovat po Vás písmeno v souladu se 
zásadami výslovnosti anglické abecedy a 
potom vyhledat slovo, které jste vybral. 
Pobídn�te dít�, aby kladlo otázky za�ínající na 
Is it …, nap�. Is it (Beth)? Odpov�zte Yes 
nebo No. Když už dít� najde všechna slova, 
která jste vybral, m�žete si vym�nit úlohy. 
 

�  Pro každé dít� je setkání s novým u�itelem a neznámými d�tmi velkým 
prožitkem, nejenom nesm�lé d�ti mají problém s navazováním nových 
známostí a p�átelství. Sou�asná výuka cizích jazyk� se opírá o komunikaci 
a o možnost projevit sebe samého, své pocity a zájmy, pod�lit se 
s ostatními o svoje reflexe. Spolupráce ve skupin� je tedy základem 
efektivní výuky anglického jazyka. 

� Cílem cyklu prvních �ty� lekcí (lessons) je hlavn� integrace skupiny 
vrstevník�. V prvních hodinách se zám�rn� nepoužívají u�ebnice, aby se 
d�ti nerozptylovaly a soust�edily svoji pozornost na ostatní ú�astníky kurzu. 
Po�et slov a r�ení zavád�ných v prvních hodinách je velice omezený, aby 
d�ti nem�ly dojem, že cizí jazyk je pro n� p�íliš obtížná výzva. 
Nejd�ležit�jší je to, aby se d�ti cítily bezpe�n�, byly ve skupin� uznávány a 
výuku anglického jazyka si spojovaly s p�íjemnými chvilkami. 

 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je balloon (balónek) a pr�vodním tématem je 
lunapark. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy hra�ek: a dinosaur (dinosaurus), a ball (mí�), a car 
(auto), a spaceman (kosmonaut), a monster (p�íšera), a dog (pes), a teddy 
bear (medvídek), a doll (panenka), a scooter (skútr), a kite (papírový drak), 
a computer (po�íta�). Názvy zví�at: a rabbit (králík), a lion (lev), a monkey 
(opice). Názvy barev: red (�ervený), yellow (žlutý), blue (modrý), green 
(zelený), black (�erný), white (bílý), purple (fialový), brown (hn�dý), pink 
(r�žový), orange (oranžový). Názvy potravin: an egg (vejce), milk (mléko), 
chocolate (�okoláda), bread (chléb), a salad (salát), a sandwich (obložený 
chlebí�ek), a banana (banán), cheese (sýr), chicken (ku�e), pizza (pizza), 
chips (hranolky). Slova: a lunch box (krabi�ka na sva�inu), food (jídlo). 
Obraty: What’s your name? (Jak se jmenuješ?) I’m Dorota (Jmenuji se 
Dorota.) What’s your favourite colour? (Jaká je Tvoje oblíbená barva?) My 
favorite colour’s red (Moje oblíbená barva je �ervená). I like chicken (Mám 
ráda ku�e.) I don’t like chicken (Nemám rád ku�e.) 
 
Nová slova a slovní obraty prezentované a procvi�ované v hodinách: 

Psaní po zádech 
Vyberte jedno písmeno abecedy. Napište ho 
dít�ti prstem po zádech, obdobn� jako perem 
na papír. Poproste dít�, aby uhádlo, jaké je to 
písmeno. Když napíšete pár písmen, m�žete 
psát krátká slova, nap�. cat, dog, car. 

 

Tajná slova 
Využijte kódu (seznamu tajných znak�) 
písmen a �íslic, který je ve cvi�ení 2 na stran� 
74 u�ebnice, zašifrujte n�kolik dít�ti známých 
anglických slov, nap�. 5-12-5-16-8-1-14-20 
(elephant). Poproste dít�, aby rozšifrovalo 
tato slova. Když dít� rozšifruje všechna slova, 
která jste vybral, m�žete si vym�nit úlohy. 
M�žete také soupe�it mezi sebou: napište na 
samostatných listech p�t zašifrovaných slov, 
vym��te si listy a snažte se je co nejd�ív 
rozluštit. Ten, kdo rozluští slova jako první, 
vyhrává. 

Slovní skláda�ka 
Vyberte z Unitu Hello! (strana 2-5) pár 
libovolných slov, nap�. balloon, lucky, number 
a opište je na samostatné líste�ky. Potom 
rozst�íhejte listy se slovy tak, aby vznikly 
slovní „puzzle“. V závislosti na délce slova 
m�žete líste�ky rozst�ihnout podéln�, nap�í� 
nebo ve dvou r�zných místech. Poproste dít�, 
aby složilo správná slova a následn� je 
p�e�etlo. Když dít� poskládá správn� všechna 
slova, m�žete si vym�nit úlohy.  
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  

Spole�n� �ekn�te �íkanku z Unitu Hello!, 
kterou se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny 
písni�ky a �íkanky jsou nahrány na 
CD/audiokazet� „English Adventure 2 
Písni�ky“. 
 

CD:  Nahrávka  2 
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, 
R, S, T, U, V, W, X, Y, Z 
(�íkanka je nahrána dvakrát) 
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Slova moustache 
beard 
smile 
earrings 
feathers 
beads 
paint 
granny 
friend 
racoon 
tail 
his 
her 
wanted 
lovely 
ship 
people 
world 

knír, vousy 
bradka 
úsm�v 
náušnice 
pe�í 
korále 
barva 
babi�ka 
p�ítel 
mýval 
ohon 
jeho 
její 
hledaný/á 
p�vabný      
lo	 
lidé 
sv�t 

Obraty Topsy-turvy 
He’s/She’s got long, black hair. 
He/She hasn’t got long, black 
hair. 
His/Her hair’s black. 
Look at her hair! 

Obrácený vzh�ru nohama 
On/Ona má dlouhé, �erné vlasy. 
On/Ona nemá dlouhé, �erné vlasy. 
 
Jeho/Její vlasy jsou �erné.   
Podívej se na její vlasy! 

 

ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Hledaná  –  hledaný 

Unit  1  –  Dva sv�ty 
Lesson  1-6 

 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je moustache (knír) a pr�vodním 
tématem je vn�jší vzhled. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film Pocahontas. Hrdiny 
tohoto p�íb�hu jsou indiánská princezna Pocahontas a kapitán lodi, 
Angli�an John Smith, tzn. lidé pocházející ze dvou r�zných sv�t�.  
V p�íb�hu vystupují také p�ítel Johna – Thomas a mýval - zví�átko, 
které pat�í Pocahontas. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 6) 

John Smith a Thomas jsou na setkání s  Pocahontas, novou 
Johnovou známou. Cestou John vypráví Thomasovi o Pocahontas, 
popisuje její dlouhé, �erné vlasy a hn�dé o�i. Najednou Thomas 
zahlédne ohon vy�nívající z k�oví; ze za�átku si myslí, že je to 
Pocahontas, ale ukáže se, že je to jen mýval, který pat�í princezn�. 
Práv� tehdy se objeví Pocahontas a p�edstaví se Thomasovi. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �ásti obli�eje a �ásti t�la: a face (obli�ej), a nose 
(nos), teeth (zuby), eyes (o�i), ears (uši), a mouth (ústa), hair (vlasy), 
a chin (brada), an arm (ruka/paže), hands (ruce/dlan�). Názvy barev: 
black (�erný), brown (hn�dý), red (�ervený), blue (modrý), green 
(zelený). Názvy �len� rodiny: dad (táta), mum (máma), granny 
(babi�ka), grandad (d�de�ek). Názvy oble�ení: shoes (boty), jeans 
(džíny), a T-shirt (tri�ko), a sweater (svetr), a hat (klobouk). Slova: 
long (dlouhý), short (krátký, nízký), tall (vysoký), big (velký), small 
(malý), blond (blond), straight (rovné – vlasy), curly (vlnité), a tree 
(strom), a bear (medv�d), glasses (brýle), houses (domy), a boat 
(lo	ka), clothes (od�v), beautiful (krásný), too (také), scary (d�sivý).  
Obraty: I’ve got a new friend (Mám nového p�ítele). He’s/She’s tall 
(On/Ona je vysoký/á). They’re tall (Oni/Ony jsou vysocí/vysoké). 
He’s/She’s got long hair (On/Ona má dlouhé vlasy).  

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

Spole�n� s dít�tem p�ipravte portrét osoby hledané 
policií. Pomozte dít�ti nakreslit náležité �ásti obli�eje: 
vlasy, o�i, nos, ústa, zuby, brýle, náušnice, knír nebo 
bradku. Potom poproste dít�, aby popsalo portrét, 
nap�. He’s got short hair. He hasn’t got small eyes. 
Správnost oznamovaných v�t m�žete zkontrolovat, 
když se podíváte na cvi�ení 2 na stran� 79. 
Upozorn�ní! Uvedené v�ty nejsou jedinou správnou 
odpov�dí. M�žete ale povzbudit dít�, aby použilo 
práv� tyto v�ty.  

 

Bláznivá rocková hv�zda 
Spole�n� s dít�tem p�ipravte portrét bláznivé rockové 
hv�zdy. Pomozte dít�ti nakreslit všechny detaily 
podoby vymyšlené postavy, nap�. �ervené vlasy, 
náušnice v uších nebo v nose. Po nakreslení 
každého prvku poproste dít� o popis postavy jednou 
v�tou, nap�. He’s got red hair. He’s got earrings. 
 

Osm  obli�ej� 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující r�zné obli�eje. 
Spole�n� s dít�tem uložte karty obrázky nahoru. 
Poproste dít�, aby si v myšlenkách vybralo jednu 
kartu a Vy se ji budete snažit uhádnout. Ukazujte 
r�zné karty a snažte se uhádnout tu, kterou si dít� 
vybralo. Jestliže karta, kterou ukazujete, není 
správná, poproste dít�, aby zd�vodnilo jednou v�tou, 
pro� je Vaše volba špatná, nap�. No, he hasn’t got 
glasses. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu Two worlds, 
kterou se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky 
jsou nahrány na CD/ audiokazet�  
„English Adventure 2 Písni�ky“. 
 
 
 
 

CD:  Nahrávka  3 
Dad’s got blond hair, 
blond hair, blond hair. 
Dad’s got blond hair 
and a big moustache. 
Mum’s got red glasses, 
glasses, glasses. 
Mum’s got red glasses 
and earrings too. 
Grandad’s got black hair, 
black hair, black hair. 
Grandad’s got black hair, 
and a long, black beard. 
Granny’s got no teeth, 
no teeth, no teeth. 
Granny’s got no teeth, 
Just a lovely smile. 
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Názvy 
�inností 

juggle 
talk 
fall 
sit 
move 
stand still 

žonglovat
mluvit 
padat 
sed�t 
pohybovat se 
stát nehybn� 

Názvy 
nábytku, 
za�ízení 
domácnosti 
a nádobí 

sofa 
chair 
wardrobe 
fridge 
sink 
plate 
bin 
cup 
teapot 

pohovka
židle 
sk�í� 
ledni�ka 
d�ez 
talí� 
odpadkový koš  
šálek 
konvi�ka na �aj 

Slova cartoon kreslený film 
Obraty I’m dancing! 

He’s/She’s singing. 
A (fridge) can’t fly. 
Four in a row. 
Wow! 
Do you want a cup of tea? 
Be careful! 
The (wardrobe)’s dancing! 
Is the (sofa) juggling? 
Listen everybody! 
What are you doing? 
I’m standing still. 
Joe’s out. 

Tan�ím! (v tuto chvíli). 
On/Ona zpívá. 
(Ledni�ka) neumí lítat.  
�ty�i v �ad�. 
Výk�ik nadšení/p�ekvapení.  
Chceš šálek �aje?  
Dávej si pozor! 
(Sk�í�) tan�í! 
Pohovka žongluje? 
Poslouchejte mne všichni! 
Co d�láš (v tuto chvíli)? 
Stojím nehybn�. 

 Joe vypadává ze hry. 

 

VIDEO/DVD 

 

P�íru�ka pro rodi�e 
 

 

Unit 2  –  Tan�ím! 
Lesson  1-6 

         ENGLISH ADVENTURE 2 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Kouzelný sv�t domácích p�edm�t� 
K této h�e budete pot�ebovat karty z konce u�ebnice 
p�edstavující nábytek, za�ízení domácnosti a nádobí, hrací 
kostku a list  papíru.  Spole�n�  s dít�tem zapište šest 
názv� �inností, které už dít� zná: 

  1-dance, 2-sing, 3-jump, 4-run, 5-fly, 6 hide 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je wardrobe (šatní sk�í�)  
a pr�vodním tématem je nábytek a názvy �inností. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film Beauty and the 
Beast („Kráska a Zví�e“). Hrdiny tohoto p�íb�hu jsou: krásná 
dívka jménem Bella (Kráska) a mládenec, který je za trest 
prom�n�ný ve strašné zví�e. V p�íb�hu vystupuje rovn�ž  
konvi�ka na �aj jménem Mrs. Potts a její syn Chip ( - šálek). 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 12) 

Kráska se chce napít �aje. Mrs. Potts ji nabízí šálek, jenž 
k p�ekvapení Krásky umí mluvit. Chip, syn Mrs. Potts, 
p�edvádí Krásce mnoho v�cí, které umí d�lat: mluví, zpívá, 
tan�í a ská�e. V jedné chvíli málem padá ze stolu – Kráska ho 
v pravý �as chytne. Mrs. Potts je velice vd��ná a Kráska se 
kone�n� m�že napít �aje. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �inností: sing (zpívat), dance (tan�it), jump 
(skákat), swim (plavat), run (b�hat), fly (létat), walk (chodit), hide 
(schovávat se), climb (šplhat), draw (kreslit), write (psát), read 
(�íst). Názvy zví�at: a snake (had), a cat (ko�ka), a bird (pták), 
a horse (k��), a dog (pes). Slova: a girl (dívka), a table (st�l), 
a door (dve�e), a pencil (tužka), a wizard (kouzelník), a witch 
(�arod�jnice). Obraty: Can you dance? (Umíš tan�it?) I can talk 
(Umím mluvit.) I can’t fly (Neumím létat.) You’re a cup (Ty jsi 
šálek.) A cup of tea please (Prosím šálek �aje.) Thank you 
(D�kuji.) Help! (Pomoc!) 

 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

Potom uložte karty obrázky dol�. Poproste dít�, aby 
postupn� otá�elo každou kartu a házelo kostkou. �íslice, 
která padla, odpovídá �innosti, kterou nábytek dokáže 
vykonávat. Poproste dít�, aby skládalo odpovídající v�ty, 
nap�. (3) The teapot can jump. (5) The fridge can fly. Když 
už dít� využije všechny karty, poproste je, aby si zahrálo 
znovu, tentokrát bude �íkat, co daný nábytek nebo nádobí 
nedokáže ud�lat, nap�. (6) The fridge can’ hide. (1) The 
teapot can’t dance. Když budou všechny karty využity, 
m�žete si vym�nit role a zahrát si znovu. 

Superhrdinové 
Na dvou samostatných listech papíru nakreslete svoje 
oblíbené zví�e nebo sv�j oblíbený p�edm�t, nap�. ko�ku 
nebo pero, p�itom si je vzájemn� neukazujte. Kolem nich 
nakreslete jiné p�edm�ty, které sv�d�í o tom, že Vaše 
postava je obdarována nadp�irozenými schopnostmi. Každý 
p�edm�t by m�l p�edstavovat odpovídající �innost, nap�. 
noty – zpívání, tenisky – b�hání, knížka – �tení. Když 
dokreslíte, poproste dít�, aby p�edstavilo svoji postavu, 
nap�. My supercat can sing. My superpen can run. Potom 
poproste dít�, aby p�edstavilo také Vašeho hrdinu, nap�. 
Your superdog can read. Po ukon�ení cvi�ení m�žete 
p�ipravit comics k vašim obrázk�m, v�ty o �innostech 
vepisujte do oblá�k� nad obrázky. Z Vašich kreseb m�žete 
ud�lat výstavku pojmenovanou „Superhrdinové” nebo 
„Fantastická zví�ata a p�edm�ty”. 

 

Had ze slov 
Napište na list papíru pár slov z u�ebnice (strany 12-17) 
v jednom sledu tak, aby vytvo�ila jedno dlouhé slovo 
p�ipomínající hada (viz strana 91 v u�ebnici). Poproste dít�, 
aby našlo a zatrhlo všechna slova. M�žete také sout�žit 
mezi sebou: napište na samostatných papírech vždy t�i 
hady ze slov, vym��te si papíry a zkuste co nejrychleji najít 
a zatrhnout p�íslušná slova. Vyhrává ten, kdo rozluští slova 
jako první. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu I’m dancing!, kterou 
se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky jsou nahrány na 
CD/ audiokazet� „English Adventure 2 Písni�ky“.  
 

 
CD:  Nahrávka  4 
A fridge can’t fly, 
and a chair can’t walk. 
A cup can’t jump, 
and a teapot can’t talk. 

 
 

A plate can’t dance. 
A sink can’t swim. 
A wardrobe can’t sing, 
and a bin can’t run. 
(písni�ka je nahrána dvakrát)  

                             
Spole�n� s dít�tem si prohlédn�te nahrávku na                          
videokazet�/DVD English Adventure 2 – 1. díl. 
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Názvy 
ro�ních 
období 

spring 
summer 
autumn 
winter 

jaro 
léto 
podzim
zima 

Slova sunhat 
raincoat 
sneeze 
tornado 
owl 
tower 

slune�ní klobouk 
plášt�nka 
kýchat 
tornádo 
sova 
v�ž 

Obraty What’s the weather like? 
It’s hot. 
It’s sunny. 
It’s cold. 
It’s raining. 
It’s snowing. 
It’s stormy. 
It’s cloudy. 
It’s windy. 
It’s wet. 
My favourite season is (spring). 
Wake up! 
Today is (Monday). 

Jaké máme po�así? 
Je horko. 
Je slune�no. 
Je zima. 
Prší. 
Sn�ží. 
Je bou�ka. 
Je zamra�eno. 
Je v�trno. 
Je vlhko. 
Moje oblíbené ro�ní období je (jaro). 
Probu	 se! 
Dnes je (pond�lí). 

 

ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Pexeso 

Unit  3  –  Sn�ží! 
Lesson  1-6 

P�ipravte �isté kousky tvrdého papíru, na které 
dít� s Vaší pomocí opíše obraty ze strany 21 této 
u�ebnice:  It’s  cloudy. It’s  windy.  It’s raining.  It’s   

  snowing.  It’s  cold. It’s sunny.  It’s hot. It’s stormy.  
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je sunhat (slune�ní klobouk) a pr�vodním 
tématem je oble�ení a ur�ování typ� po�así. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film The Sword in the Stone 
(„Me� v kameni“). Hrdiny  tohoto p�íb�hu jsou: chlapec jménem Arthur, 
�arod�j Merlin, nevlastní otec Artura, Sir Hektor a jeho syn Kay. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 20) 

K p�ekvapení Sira Hektora a Kaya je jednoho dne ráno po�así velmi 
prom�nlivé. Zprvu svítí slunce a je horko, a tak se Sir Hektor a Kay 
rozhodnou n�kam si vyjít. Ale jen když vyjdou ven, za�íná pršet a fouká 
silný vítr, chvíli na to padá sníh a je strašná zima. Hrdinové se 
rozhodnou vrátit se dom�, aby si oblékli n�co teplého na sebe. Když ale 
op�t vyjdou z domu, venku je slune�no a teplo. Ale za okamžik se 
strhává bou�ka. Oba hrdinové jsou zmatení; neví, pro� se po�así tak 
�asto m�ní. Neví o tom, že náhlé zm�ny po�así jsou záležitostí Merlina 
a Artura, kte�í jsou v zámecké v�ži. Merlin schváln� magickými kletbami 
zp�sobuje náhlé zm�ny po�así, aby zmátl Sira Hektora a Kaya. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy oble�ení: a sweater (svetr), a dress (šaty), a hat 
(klobouk), trousers (kalhoty), a T-shirt (tri�ko), shoes (boty), a skirt 
(sukn�), a coat (kabát), a scarf (šála), jeans (džíny), shorts (kra�asy), 
trainers (tenisky), boots (vysoké boty). Názvy místností: a bathroom 
(koupelna), a bedroom (ložnice), a kitchen (kuchy�), a living room 
(obývací pokoj). Názvy barev. Názvy pokrm� a potravin. Názvy hra�ek. 
Slova: a dog (pes), a fish (ryba), a bird (pták), a snake (had), a wizard 
(kouzelník), flowers (kv�tiny), fruit (ovoce). Slovní obraty: Where’s my 
sweater? (Kde je m�j svetr?) What’s he wearing? (Co on má na 
sob�?) He’s wearing a scarf. (On má na sob� šálu.) I like summer. 
(Mám rád léto.) I don’t like winter. (Nemám rád zimu.) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

Využijte osm obrázkových karet z konce 
u�ebnice p�edstavujících r�zné po�así a zahrajte 
si „PEXESO“. Rozložte obrázkové karty a karty 
se slovními obraty ve dvou skupinách, 
obrázky/slovními obraty dol�. Potom st�ídav� 
odkrývejte po jedné kart� z každé skupiny 
a snažte se najít p�íslušný pár: slovní obrat-
obrázek. Jestliže n�kdo odkryje dv� karty, které 
k sob� nepat�í, odkládá je zpátky na své místo. 
Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce pár�. 

 

Tornádo 
Poproste dít�, aby si prohlédlo ilustrace na 
stran� 25 této u�ebnice. P�ikryjte papírem v�ty 
nacházející se pod fotografiemi a následn� 
poproste dít�, aby popsalo každou fotografii. 
Správnost odpov�dí m�žete zkontrolovat, když 
odkryjete následující v�ty. Upozorn�ní! Uvedené 
v�ty nestanoví jedinou správnou odpov�	, ale 
povzbu	te dít�, aby použilo práv� tyto v�ty. 
Zeptejte se také dít�te, co nového se dozv�d�lo 
z textu s názvem Amazing weather.  
 

Dopl�ova�ka s po�asím 
Vyberte dva slovní obraty spojené s po�asím ze 
strany 21 této u�ebnice, nap�. It‘s raining a It’s 
windy. Napište tyto slovní obraty na list papíru, 
avšak nevypisujte všechna písmena – místo nich 
napište �áre�ky, nap�. It’s R_ _ _ ING. It’s _IN_ Y. 
Poproste dít�, aby doplnilo chyb�jící písmena 
(It’s RAINING. It’s WINDY.) Potom si m�žete 
vym�nit úlohy nebo sout�žit mezi sebou: napište 
na samostatné papíry t�i dopl�ova�ky s po�asím, 
vym��te si papíry a zkuste co nejd�ív najít 
chyb�jící písmena. Vyhrává ten, kdo najde 
všechna písmena jako první. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu I’ts 
snowing!, které se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny 
písni�ky jsou nahrány na CD/ audiokazet� 
„English Adventure 2 Písni�ky“. 
 

CD:  Nahrávka  5 
It’s cloudy, it’s snowing, it’s cold! 
Where’s my sweater? 
It’s windy, it’s sunny, it’s hot! 
Where’s my sunhat? 
It’s raining, it’s stormy, it’s wet! 
Where’s my raincoat? 
(písni�ka je nahrána dvakrát)  
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Slova king 
princess 
wind 
shark 
free 
dirty 

král 
princezna  
vítr 
žralok 
volný 
špinavý 

Obraty 
vypovídající 
o pocitech 

I’m tired. 
I’m hungry. 
I’m thirsty. 
I’m scared. 
I’m happy. 
I’m sad. 
I’m angry. 
I’m worried. 

Jsem unavený. 
Jsem hladový. 
Jsem žíznivý. 
Jsem vystrašený. 
Jsem š�astný. 
Jsem smutný. 
Jsem rozzlobený. 
Jsem ustaraný. 

Obraty Are you scared of 
(spiders)? 
I’m scared of (spiders). 
I’m not scared of 
(spiders). 
In the dark 
We can’t get out! 

He/She’s not happy. 

Is he/she sad? 
It’s dark. 
There’s a monster in 
my bed! 
Wait! 

Bojíš se (pavouk�)? 
 
Bojím se (pavouk�). 
Nebojím se (pavouk�). 

 
Ve tm� 
Nem�žeme se 
dostat ven! 
On/Ona není 
š�astný/á. 
Je smutný/á?  
Je tma. 
V mé posteli je 
p�íšera! 
Po�kej! 

 

VIDEO/DVD 

 

P�íru�ka pro rodi�e 
 

 

Unit  4  –  Bojím se! 
Lesson  1-6 

 
ENGLISH ADVENTURE 2 

 
ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Pocity 

K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty z konce u�ebnice 
p�edstavující osm postav vyjad�ujících r�zné pocity. Spole�n� s dít�tem 
položte karty obrázky dol�. Potom vyberte jednu kartu, ale neukazujte ji 
dít�ti. Posunky p�edve	te pocit, který p�edstavuje daná karta.  

 

MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je ghost (duch)  
a pr�vodním tématem jsou pocity a jejich ur�ování. 
 
HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film Aladdin 
(„Aladin“). Hrdinou p�íb�hu je Aladdin – chudý 
chlapec, který jednoho dne našel kouzelnou lampu. 
Uvnit� této lampy sídlí Džin. V p�íb�hu vystupuje 
také opice jménem Abu, která pat�í Aladinovi. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 26) 

Aladin a Abu uvízli v temné jeskyni. Nemohou najít 
východ a jsou stále víc unavení a hladoví. Práv� tehdy 
Aladin spat�í magickou lampu. Protože je lampa 
strašn� špinavá, Aladin ji chce vy�istit. Když ji za�ne 
otírat, z lampy vychází Džin. Aladin a Abu najednou 
zapomenou na únavu a hlad; jsou smrteln� vystrašeni. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy zví�at: a spider (pavouk), a bat 
(netopýr), a monkey (opice), a tiger (tygr), a bird (pták), 
a snake (had). Názvy �inností. Slova: a ghost (duch), 
scary (vystrašený), a monster (p�íšera). Obraty: 
He’s/She’s swimming. (On/Ona plave.) He’s/She’s got 
long hair (On/Ona má dlouhé vlasy). He’s/She’s 
wearing a red sweater (On/Ona má na sob� �ervený 
svetr). 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná 
v hodinách:

Úkolem dít�te je uhádnout, jaké pocity práv� p�edstavujete. Na otázky 
dít�te odpovídejte Yes nebo No, nap�. Angry? (Yes.) M�žete si 
vym�nit úlohy. 
 

Zví�ata s pocity 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty z konce u�ebnice 
p�edstavující osm postav vyjad�ujících r�zné pocity a listy papíru. 
Spole�n� s dít�tem p�ipravte osm líste�k�, na které dít� s Vaší 
pomocí opíše názvy osmi jemu známých zví�at, nap�. snake, tiger, 
giraffe, elephant, monkey, bird, horse, dog. Položte obrázkové karty 
a karty s názvy zví�at na st�l do dvou skupin, obrázky/slovy dol�. 
Poproste dít�, aby st�ídav� odkrývalo po jedné kart� z každé 
skupiny a skládalo v�ty vyjad�ující pocity zví�ete, nap�. The tiger is 
sad. 

Návšt�va ve t�íd� 
Spole�n� s dít�tem p�ipravte osm líste�k�, na které dít� s Vaší 
pomocí opíše osm slov – názvy r�zných pocit� ze strany 27 
u�ebnice. Poproste dít�, aby otev�elo u�ebnici na stranách 32 a 
33. Snažte se umístit líste�ky s názvy pocit� u obrázk� p�íslušných 
žák�. Úkolem dít�te je zjistit, jestli jste správn� vy�ešil úkol, p�i tom 
uvést úplné v�ty o d�tech, nap�. Yes. She’s sad. nebo No! She’s 
angry. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  

Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu I’m scared!, kterou se dít� 
nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky jsou nahrány na CD/ 
audiokazet� „English Adventure 2 Písni�ky“. 
 

CD:  Nahrávka  6 
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am! 
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am! 
I’m happy, I’m not sad, 
I’m happy, I’m not sad. 
I’m happy, I’m so happy. Yes, I am! 
I’m angry, I’m so angry. Yes, I am! 
I’m angry, I’m so angry. Yes I am! 
I’m angry, oh so angry, 
I’m angry, oh so angry. 
I’m angry, I’m so angry. Yes, I am! 
I’m hungry, I’m so hungry. Yes, I am! 
I’m hungry, I’m so hungry. Yes I am! 
I’m hungry and I’m thirsty, 
I’m hungry and I’m thirsty. 
I’m hungry, I’m so hungry. Yes, I am! 
I’m tired, I’m so tired. Yes, I am! 
I’m tired, I’m so tired. Yes, I am! 
I’m worried and I’m scared, 
There’s a monster in my bed! 
I’m worried and I’m scared. Yes, I am! 

 
 

 

Spole�n� s dít�tem si prohlédn�te nahrávku na                          
videokazet�/DVD English Adventure 2 - 2. díl. 
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Názvy 
zví�at 

hippo 
crocodile 
antelope 
bug 
frog 
giraffe 
rhino 
zebra 
goat 
insect 

hroch 
krokodýl 
antilopa 
brouk 
žába 
žirafa 
nosorožec 
zebra 
koza 
hmyz 

Slova carrot 
leaves 

mrkev 
listy 

Obraty What do (lions) eat? 
(Lions) eat (meat). 
I’m feeding a (horse). 
Food chain 
But not today! 

Co jedí (lvi)? 
(Lvi) jedí (maso). 
Krmím (kon�). 
potravinový �et�zec 
Ale ne dnes! 

 

ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Hledaná zví�ata 

Unit  5  –  Lvi  jedí  maso 
Lesson  1-6 

 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je hippo (hroch) a pr�vodním 
tématem jsou zví�ata a jejich potrava. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film The Lion King 
(„Lví král“). Hrdiny p�íb�hu jsou: lví�e jménem Simba 
a pták jménem Zazu – Simb�v spole�ník. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 34) 

Simba a Zazu jdou na procházku. Zazu u�í Simbu, co jedí 
r�zná zví�ata. Když spat�í v �ece hrocha, Zazu �íká 
Simbovi, že hroši se živí rostlinami. Na Simbovu otázku, co 
jedí krokodýli, Zazu odpovídá, že se živí rybami a jinými 
zví�aty. V jistém okamžiku Simba varuje Zazu, aby rychle 
utíkal – Zazu nepost�ehl, že práv� stojí na krokodýlovi. 
Krokodýl vyskakuje z vody a chce chytit Zazu, ale ptáku se 
poda�í v pravou chvíli utéct. Krokodýli se rovn�ž živí ptáky. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �inností. Názvy barev. Názvy �ástí 
obli�eje. Názvy �ástí t�la. Názvy zví�at: a fish (ryba), a bird 
(pták), a lion (lev), a tiger (tygr), a snake (had), a horse 
(k��), a monkey (opice), a mouse (myš), a cat (ko�ka), 
a dog (pes), a bat (netopýr), a duck (kachna), a giraffe 
(žirafa), an elephant (slon), a rabbit (králík), a bear 
(medv�d), a shark (žralok). Slova: grass (tráva), meat 
(maso), a boat (lo	ka), snow (sníh), a coat (kabát), an ice 
cream (zmrzlina), spaghetti (špagety), plants (rostliny), 
a jungle (džungle), animals (zví�ata), fruit (ovoce). Slovní 
obraty: Can it swim? (Umí plavat?) Has it got big teeth? 
(Má velké zuby?) Is it a crocodile? (Je to krokodýl?) It’s got 
long legs. (Má dlouhé nohy.) It can’t swim. (Neumí plavat.) 
It‘s a giraffe (To je žirafa.) 

 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná 
v hodinách: 

Spole�n� s dít�tem otev�ete u�ebnici na n�které stran� 
5. unitu (strany 34-39). Vyberte si zví�e, které je vid�t na 
n�kterém z obrázk� a �ekn�te dít�ti, jakým písmenem 
za�íná slovo, které jste zvolil, nap�. str. 38, horse, 
písmeno „h”. Úkolem dít�te je zopakovat po Vás 
písmeno v souladu se zásadami výslovnosti anglické 
abecedy a následn� vyhledat slovo, které jste zvolil. 
Povzbu	te dít�, aby kladlo otázky za�ínající na Is it..., 
nap�. Is it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už 
dít� najde všechna slova, která jste vybral, m�žete si 
vym�nit úlohy. 

Zví�ecí hádanky 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty z konce 
u�ebnice p�edstavující zví�ata. Sadu je možné rozší�it, 
jestliže spole�n� nakreslíte zví�ata na další karty. 
Položte karty obrázky dol�. Vyberte si kartu, ale 
neukazujte ji dít�ti. Úkolem dít�te je uhádnout, které 
zví�e jste vybral/ -a. Povzbu	te dít�, aby kladlo otázky Is 
it (a tiger)? Odpovídejte Yes. nebo No. 

Masožravá  proti  býložravým 
Poproste dít�, aby napsalo na malých karti�kách názvy 
známých zví�at, nap�. crocodile, frog, monkey, zebra, 
giraffe, antelope, hippo, rhino (každé slovo na 
samostatné karti�ce). Spole�n� s dít�tem rozd�lte 
karti�ky na dv� skupiny zví�at: masožravá (crocodile) a 
býložravá (frog, monkey, zebra, giraffe, antelope, hippo, 
rhino). Poproste dít�, aby Vám �eklo, �ím se žíví každé 
zví�e, nap�. Monkeys eat ananas. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu Lions eat meat, 
kterou se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky jsou 
nahrány na CD/audiokazet� „English Adventure 2 
Písni�ky“.  
 

CD:  Nahrávka  7 
Frogs and birds and fish eat bugs. 
Antelopes, zebras and giraffes eat grass. 
Hippos and rhinos eat grass too, yes they do! 
But crocodiles and snakes eat meat. 
Lions and tigers eat meat too, yes they do! 
(písni�ka je nahrána dvakrát)  
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Názvy 
hmyzu 

insect 
stick insect 
butterfly 
grasshopper 
ant 
bee 
beetle 
fly 
flea 
moth 

hmyz 
pakobylka
motýl 
kobylka 
mravenec 
v�ela 
brouk 
moucha 
blecha 
m�ra 

Slova wings 
useful 
strong 
beautiful 

k�ídla 
užite�ný 
silný 
krásný 

P�edložky in front of ... 
behind ... 
next to ... 

p�ed... 
za... 
vedle... 

�ísla twenty 
thirty 
forty 
fifty 
sixty 
seventy 
eighty 
ninety 
hundred 

Dvacet 
t�icet 
�ty�icet 
padesát 
šedesát 
sedmdesát 
osmdesát 
devadesát 
sto 

Obraty There’s a fly on my pizza! 
I’m the winner! 
Here you are! 

Na mojí pizze je moucha! 
Jsem vít�z! 
Prosím! 

 

VIDEO/DVD 

 

P�íru�ka pro rodi�e 
 

 

Unit 6  –  Brouci 
Lesson  1-6 

ENGLISH ADVENTURE 2 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Co je to za hmyz? 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující hmyz. Spole�n� 
s dít�tem   uložte  karty  obrázky  nahoru.  

  Dít� si  v myšlenkách  vybere  jednu kartu, 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je grasshopper (kobylka) a pr�vodním 
tématem kapitoly je hmyz. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v/Pixar�v film A Bug’s Life 
(„Život brouka“). Hrdiny p�íb�hu jsou pilní mravene�ci, které jsou 
sužovány gangem kobylek: Flik, princezna Atta a Dora, Attina sestra. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 40) 

Flik, princezna Atta a další mravenci jsou v mraven�ím m�st�. 
V ur�ité chvíli p�ibíhá Dora. Je zd�šena, protože vid�la velkou 
p�íšeru. Popisuje ji a ukazuje její stín na st�n�. P�íšera má mnoho 
noh, k�ídel a dv� hlavy. Princezna Atta se rozhodne vid�t p�íšeru na 
vlastní o�i. Když vyjde z m�sta, zjistí, že p�íšera, kterou vid�la 
Dora, je ve skute�nosti oby�ejný cirkusový brouk, který práv� 
nacvi�uje cirkusácký kousek, p�i�emž vrhá stín na st�nu.  

 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �ástí t�la: a leg (noha), a head (hlava), eyes 
(o�i), a hand (ruka/dla�). Názvy potravin: a salad (salát), bread 
(chléb), pizza (pizza), cheese (sýr), a sandwich (sendvi�), an apple 
(jablko), cake (kolá�). Názvy barev. Názvy �len� rodiny: a sister 
(sestra), a brother (bratr), mum (máma). Slova: big (velký), small 
(malý), long (dlouhý), short (krátký), angry (rozhn�vaný), princess 
(princezna), leaves (listy), animals (zví�ata). Slovní obraty vyjad�ující 
pocity. Slovní obraty: Are you scared of snakes? (Bojíš se had�?) It’s 
a grasshopper (To je kobylka.) It’s got long legs (Má dlouhé nohy). 
Have you got a beetle? (Máš brouka?) I’ve got 4 beetles (Mám �ty�i 
brouky.) That’s a fly! (To je moucha!) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

kterou se Vy budete snažit uhádnout. Ukazujte na 
r�zné karty a snažte se uhádnout, kterou kartu dít� 
vybralo. Jestliže karta, na kterou ukazujete, není 
správná, poproste dít�, aby zd�vodnilo jednou 
v�tou, pro� je volba špatná, nap�. No, it isn’t 
a beetle. It isn’t black. It isn’t hairy. It hasn’t got 
a big body. 

Plochy s brouky (Brouci místo lodí) 
Na dva samostatné listy papíru spole�n� s dít�tem 
nakreslete hrací plochu ke h�e „Lod�“: vodorovn� 
napište deset po sob� následujících písmen 
abecedy: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a svisle �ísla: 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Místo 
kreslení tradi�ních lodí, vepište do polí�ek názvy 
osmi druh� hmyzu: butterfly, grasshopper, ant, bee, 
beetle, fly, flea, moth. Cílem hry je najít tyto názvy. 
Kla	te si navzájem otázky, jako ve h�e „Lod�“, 
nap�. F-50? Jestliže se dít� trefí do Vašeho polí�ka, 
ve kterém je jeden z druh� hmyzu, �ekn�te Yes a 
pobídn�te dít�, aby uhádlo, jaký druh to je, nap�. 
fly? (No.) A beetle? (Yes.) Když se trefíte do 
p�íslušného polí�ka Vy, nemusíte jmenovat druh 
hmyzu; poproste dít�, aby Vám ho samo �eklo. 
Vyhrává ten, kdo první najde všechen ukrytý hmyz. 

Matematika s kalkula�kou nebo listem 
papíru 
Poproste dít�, aby uvád�lo �ísla od 1 do 100. Když 
dít� uvede n�jaké �íslo, zmá�kn�te odpovídající 
tla�ítka s �íslicemi na kalkula�ce, abyste ukázal 
dít�ti práv� toto �íslo, nap�. Thirty three – 33. �ísla 
je možné také zapisovat na list papíru. Jestliže se 
dopustíte chyby, poproste dít�, aby Vás opravilo 
a ukázalo správné �íslo. M�žete si rovn�ž vym�nit 
úlohy.  

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu Bugs!, kterou 
se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky jsou 
nahrány na CD/ audiokazet� „English Adventure 2 
Písni�ky“. 
 

CD:  Nahrávka  8 
There’s a beetle in my salad 
And a bee on my bread! 
There’s a fly on my pizza 
And a flea on my cheese! 
There’s a stick insect on my sandwich 
And an ant on my apple! 
There’s a grasshopper on my cake 
And a butterfly on my hand. 
(písni�ka je nahrána dvakrát)  

 
 

Spole�n� s dít�tem si prohlédn�te nahrávku na                 
videokazet�/DVD English Adventure 2 - 3. díl. 
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Názvy 
�inností 

get up 
have a shower 
have a bath 
have breakfast 
go to school 
go to town 
work 
have lunch 
go home 
play 
have supper 
go to bed 

vstávat z postele 
sprchovat se  
koupat se 
snídat  
chodit do školy     
chodit do m�sta  
pracovat 
ob�dvat 
jít dom� 
hrát si 
ve�e�et 
jít spát 

Názvy 
zemí 

England 
Japan 

Anglie 
Japonsko 

Slova emperor 
palace 
then 
cool 

vládce, císa� 
palác         
potom 
senza�ní 

Obraty We’re late. 
It’s early. 
I get up late. 
He/She gets up late. 
He/She has breakfast at 8 o’clock. 
What day is it? 
What time is it? 
It’s 6 o’clock. 
It’s half past six. 
What time do you (get up)? 
On (Thursday) 
Ben lives in England 

Opozdili jsme se.        
Je brzo.             
Vstávám pozd�. 
On/Ona vstává pozd�.  
On/Ona snídá v osm. 
Jaký je dnes den?                  
Kolik je hodin? 

  Je šest. 
Je p�l sedmé. 
V kolik hodin (vstáváš)? 
Ve (�tvrtek) 
Ben bydlí v Anglii.  

 

ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

Den s posunky  

Unit  7  –  M�j  den 
Lesson  1-6 

 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je breakfast (snídan�) a pr�vodním tématem 
jsou každodenní �innosti. 

 

HRDINOVÉ 
P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film The Emperor’s New Groove  
(„Císa�ovy nové šaty“). Hrdinou p�íb�hu je mladý rozmazlený panovník 
Kuzco (Kuzko), kterého ukrutná Izma prom�nila na lamu. V p�íb�hu 
vystupuje také dobrý vesni�an Pa�a. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 48) 

Kuzko stále neví, že byl prom�n�n na lamu. Jde mu velice st�ží 
p�izp�sobit se novému životu v horách – je velice p�ekvapen, když musí 
vstávat brzy ráno. Vypráví Pa�ovi o svém pohodlném život� v paláci, kde 
vstával teprve v deset a hned potom se šel koupat. Život v horách je však 
úpln� jiný: není teplá koupel o p�l jedenácté, naopak je studená sprcha 
o p�l sedmé ráno. Kuzkovi se v�bec nelíbí jeho nový život. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �inností: fly (létat), walk (chodit), jump (skákat), talk 
(hovo�it), dance (tan�it), swim (plavat), sing (zpívat), run (b�hat). Názvy 
nábytku, za�ízení domácnosti  a nádobí: a fridge (ledni�ka), a chair (židle), 
a cup (šálek), a teapot (konvi�ka na �aj), a plate (talí�), a sink (d�ez), 
a wardrobe (šatní sk�í�), a bin (odpadkový koš). Názvy dn� v týdnu. 
Názvy barev. Názvy ro�ních období. Názvy zví�at. Slova: hot (horký), 
cold (studený), world (sv�t), dark (tmavý). Slovní obraty vyjád�ující 
pocity. Slovní obraty: What’s this? (Co je to?) What’s your favourite day? 
(Který je tv�j oblíbený den v týdnu?) My favorite day’s Saturday (Mým 
oblíbeným dnem v týdnu je sobota.) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách:

K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující �innosti. 
Spole�n� s dít�tem uložte karty obrázky dol�. 
Vyberte si jednu kartu, ale neukazujte ji dít�ti. 
Potom ukažte gesty �innost vyobrazenou na 
obrázku, nap�. snídání. Úkolem dít�te je 
uhádnout, jakou �innost ukazujete a uvést její 
název anglicky: (have breakfast). 

 

M�j vysn�ný den 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující �innosti. 
Spole�n� s dít�tem uložte karty obrázky 
nahoru. Poproste dít�, aby je uložilo 
v takovém po�adí, v jakém by cht�lo 
vykonávat �innosti b�hem dne tak, aby ten 
den byl snadný a p�íjemný. Poproste také 
dít�, aby ur�ilo hodinu, kdy by vykonávalo 
tuto �innost, následn� by dít� m�lo tvo�it 
p�íslušné v�ty anglicky, nap�. I get up at nine 
o’clock. I  have breakfast at half past nine. 
M�žete si vym�nit úlohy. 

 

Náhodný Kuzk�v den  
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující �innosti a list 
papíru. Nakreslete na papír velký hodinový 
ciferník a vyzna�te na n�m celé hodiny. 
Potom na ciferník položte karty obrázky dol�, 
zárove� na  celých hodinách, ale i na 
p�lhodinách. Poproste dít�, aby postupn� 
odkrývalo karty a �íkalo, co rozmazlený a líný 
panovník d�lá v danou dobu, nap�. Kuzco 
has breakfast at 11 o’clock. Kuzco goes to 
bed at six o’clock. Tentokrát náhoda rozhodla 
o tom, jak vypadá jeho den. 
 

 
SONGS  &  CHANTS 

                                                                                                                         Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si �ekn�te �íkanku z Unitu My day, 
kterou se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny 
písni�ky a �íkanky jsou nahrány na CD/ 
audiokazet� „English Adventure 2 Písni�ky“. 
 

 
CD:  Nahrávka  9 
I get up, 
 I have a shower,  
 I have breakfast, 
I go to school, 
I work, 
I have lunch, 
I go home, 
I play, 
I have supper, 
I go to bed. 

(�íkanka je nahrána dvakrát) 
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Názvy 
sportovních 
disciplín 

swimming 
football 
surfing 
baseball 
tennis 
basketball 
riding 
diving 

plavání 
fotbal 
surfing 
baseball 
tenis 
košíková 
jízda na koni 
skoky do vody 

Názvy 
�inností 

drawing 
reading 
singing 
dancing 

Kreslení 
�tení 
zpívání 
tan�ení 

Slova surfboard 
swimsuit 
trunks 
racket 
dangerous 

surfingové prkno 
plavky  
pánské plavky 
tenisová raketa  
nebezpe�ný 

Obraty Let’s (swim)! 
I like (surfing) best of all. 
Does he/she like (swimming)? 
He/She likes (swimming). 
He/She doesn’t like (basketball). 
What’s missing? 
What’s your favourite sport? 

 
My favourite sport is tennis. 

Zaplavme si! 
Nejvíc mám rád (surfing).  
Má rád/ráda (plavání)?  
On/Ona má rád/-a (plavání). 
On/Ona nemá rád/-a(košíkovou). 
Co chybí? 
Jaká je tvoje oblíbená 
sportovní disciplína? 
Moje oblíbená sportovní 
disciplína je tenis. 

 

VIDEO/DVD 

 

P�íru�ka pro rodi�e 
 

 

Unit  8  –  Mám rád surfing 
Lesson  1-6 
 

 
MAGICKÉ SLOVO 
Magické slovo pro tento Unit je surfing a pr�vodním tématem je 
sport.  

 

HRDINOVÉ 

ENGLISH ADVENTURE 2 
 

ANGLI�TINA KOLEM NÁS 
Spole�ná výuka a zábava 

�íslo jedna  na  mém seznamu je... 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující sportovní disciplíny. 
Spole�n� s dít�tem uložte na stole karty obrázky 
nahoru. Poproste dít�, aby uložilo karty v jedné 
�ad� v po�adí od nejvíce oblíbené po nejmén� 
oblíbenou disciplínu a následn� popsalo karty 
anglicky, nap�. I don’t like tennis. I like football. I 
like swimming best of all. Potom poproste dít�, aby 
vybralo t�i karty p�edstavující t�i oblíbené sportovní 
disciplíny kamaráda nebo kamarádky ze t�ídy a 
vytvo�ilo p�íslušné v�ty, 

P�íb�h v tomto Unitu se opírá o Disney�v film Lilo and Stitch („Lilo 
a Stitch“). Hrdiny p�íb�hu jsou havajská hol�i�ka jménem Lilo, 
její sestra Nani a Stitch. 

 

P
ÍB�H (u�ebnice strana 54) 

Lilo, Stitch a Nani, sestra Lilo, jsou na pláži. Nani napadne, aby 
spole�n� vyzkoušeli n�jaký sport. Nejd�ív navrhuje plavání, ale 
Lilo odpovídá, že nerada plave. Dále navrhuje fotbal, ale 
tentokrát Stitch �íká, že nemá rád tento sport. Najednou 
p�ib�hne k surfingovému prknu a zvedá jej nahoru. Lilo a Nani 
si myslí, že Stitch má rád surfing, ale jsou na omylu. Stitch drží 
prkno naho�e a buší s ním do mí�e. Nemá rád ani surfing ani 
fotbal, ale zato má rád baseball! 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy hmyzu. Názvy zví�at. Názvy �len� rodiny. 
Názvy �inností. Názvy barev: orange (oranžový), yellow (žlutý), 
blue (modrý), green (zelený), red (�ervený). 
Slova: worried (ustaraný), scared (vystrašený). Slovní obraty: Do 
you like swimming? (Rád plaveš?) I like swimming (Rád plavu.) 
I don’ like football (Nemám rád fotbal.) He’s/She’s swimming 
(On/Ona plave.) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

nap�. (Matyáš) likes riding, basketball and football. 
 

Uhádni, co chybí 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty 
z konce u�ebnice p�edstavující sportovní disciplíny. 
Položte karty obrázky nahoru. Poproste dít�, aby 
zav�elo o�i a Vy v tu chvíli schovejte jednu kartu za 
zády. Když dít� otev�e o�i, poproste je, aby uhádlo, 
která karta chybí tím, že vysloví odpovídající 
sportovní disciplínu anglicky, nap�. tennis. M�žete 
si vym�nit úlohy. 
 

Slavní sportovci 
Jmenujte p�íjmení slavných sportovc� známých 
dít�ti, p�itom je poproste o uvedení sportovní 
disciplíny, v níž sportovec vyniká, nap�. Michael 
Jordan – basketball, David Beckham -  football. 
 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky 
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu I like surfing, 
kterou se dít� nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky 
jsou nahrány na CD/ audiokazet� „English Adventure 
2 Písni�ky“. 

 
CD:  Nahrávka  10 
I like surfing, I like swimming, 
I like playing football too. 
I like tennis, I like baseball, 
I like basketball, do you? 
I like basketball, do you? 
Do you like surfing? Do you like swimming? 
Do you like playing basketball? 
Do you like riding? Do you like diving? 
Do you like tennis or baseball? 
Do you like tennis or baseball? 
I like surfing, I like surfing, 
I like surfing best of all. 
I don’t like riding, I don’t like diving, 
I don’t like tennis or baseball. 
I don’t like tennis or baseball. 

 
 

 

Spole�n� s dít�tem si prohlédn�te nahrávku na                          
videokazet�/DVD English Adventure 2 – 4. díl. 
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ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 
 
 
 

SVÁTKY
A JINÉ 
SLAVNOSTI 

 
R�zné zvyky 
– utvá�ení 
kulturního pov�domí 
dít�te 
Výuka anglického jazyka se postupn� stává 
dobrodružstvím s jinou kulturou. Netýká se 
to pouze ob�ad� a zvyk� v dob� 
velikono�ních nebo váno�ních svátk�, ale 
také každodenního chování lidí. V hodinách 
se d�ti seznamují se základními slovy 
a hovo�í s u�itelem o známých zvycích 
v anglicky mluvících zemích. Bez ohledu na 
téma a rozsah zvyk� podtrhujeme jejich 
odlišnost a r�znorodost, v�dom� se 
vyhýbáme jejich nadhodnocování, jiný 
neznamená lepší nebo horší. Chceme 
rozvíjet v našich d�tech up�ímnost a úctu 
k lidem z jiných zemí a sou�asn� utvá�et 
pov�domí našich domácích zvyk�. 

New Year’s Day 
 

NOVÝ  ROK 
SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �len� rodiny: mum (máma), dad (táta), granny 
(babi�ka), grandad (d�de�ek). Slova: a hat (klobouk), earrings 
(náušnice), a beard (bradka), hair (vlasy), blond (blond), black (�erný), 
brown (hn�dý), a party (party, ve�írek), too (také).  Slovní obraty: 
Who’s wearing a red hat? (Kdo má na sob� �ervený klobouk?) Who’s 
got black hair? (Kdo má �erné vlasy?) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 
 

 Slova  Clock 
calendar 
crown 
fireworks 
party poppers 

hodiny 
kalendá� 
koruna   
oh�ostroj 
hra�ky vydávající zvuky 
p�ipomínající výst�ely 

Obraty New Year’s Day 
Happy New Year! 

 
Good health! 
Good luck! 
May all your dreams come true! 

Nový rok 
Všechno nejlepší  
do Nového roku! 
Hodn� zdraví!  
Hodn� št�stí! 
A� se Ti splní všechny Tvoje sny! 

 
Vidím slovo za�ínající písmenem... 
Poproste dít�, aby otev�elo u�ebnici na stran� 62. Vyberte jedno 
slovo, nap�. clock a �ekn�te dít�ti, jakým písmenem za�íná („c”). 
Úkolem dít�te je zopakovat písmeno po Vás v souladu se zásadami 
výslovnosti anglické abecedy a potom vyhledat vybrané slovo. 
Povzbu	te dít�, aby kladlo otázky za�ínající na Is it...?, nap�. Is it (a 
crown)? Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít� najde všechna 
slova, která jste vybral, m�žete si vym�nit úlohy.  

Vidím n�co v barv�... 
Poproste dít�, aby otev�elo u�ebnici na stran� 62. Vyberte jedno 
slovo, nap�. clock a �ekn�te dít�ti, jakou barvu má tato v�c (žlutá – 
yellow). Úkolem dít�te je uhádnout v�c, kterou jste vybral. Povzbu	te 
dít�, aby kladlo otázky za�ínající na Is it...?, nap�. Is it (a crown)? 
Odpovídejte Yes. nebo No. Když už dít� najde všechna slova, která 
jste vybral, m�žete si vym�nit úlohy.  

Happy  New  Year!  –  hledání nových slov 
Poproste dít�, aby s Vaší pomocí opsalo na list papíru slovní obrat 
A Happy New Year! Potom se spole�n� s dít�tem snažte napsat co 
nejv�tší po�et anglických slov, které je možné vytvo�it z písmen, které 
tvo�í tento slovní obrat, nap�. we, her, ear, eye, are. 
 

 SONGS  &  CHANTS 
Písni�ky a �íkanky  
Spole�n� si zazpívejte písni�ku z Unitu New Year’s day, kterou se dít� 
nau�ilo v hodin�. Všechny písni�ky jsou nahrány na CD/ audiokazet� 
„English Adventure 2 Písni�ky“.  

 

 
CD:  Nahrávka  11 
A happy new year to you all! 
May all your dreams come true! 
A happy new year to you all, 
Good health and good luck too! 
(písni�ka je nahrána t�ikrát)  
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Slova chocolate 
flowers 
cake 
Valentine’s card 
heart 

�okoláda 
kv�tiny 
kolá� 
valentýnská p�ání 
srdce 

Obraty Happy Valentine’s Day! 
 
I love... 

Všechno nejlepší 
u p�íležitosti Valentýna! 
Miluji... 

 

 

P�íru�ka pro rodi�e ENGLISH ADVENTURE 2 
 
 

Valentine’s Day Mother’s Day 
 

VALENTÝN 
14. února je Den svatého Valentýna (Valentýn) – den 
zamilovaných a den lásky. Toho dne, v souladu s valentýnskou 
tradicí, se posílá milovaným a oblíbeným osobám anonymní 
p�ání, na kterých se vyjad�ují svoje city. �asto se také lidé ten 
den obdarovávají kv�tinami a drobnými dárky. 

 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy místností. Názvy pokrm� a potravin. Názvy 
zví�at. P�edložky: in (v), on (na), under (pod). Slova: a cup 
(šálek), a plate (talí�), a bin (odpadkový koš), a bag (taška), 
a pen (pero). Slovní obraty: He’s/She’s got flowers (On/Ona má 
kv�tiny.) 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná v hodinách: 

DEN  MATEK 
Ve Velké Británii se Den matek oslavuje p�edposlední 
ned�li v b�eznu. Ten den se tradi�n� kupují a p�edávají 
maminkám kv�tiny nebo se posílá p�ání. D�ti obvykle 
p�ipravují p�ání nebo drobné dáre�ky ve  škole, 
v hodinách výtvarné výchovy. Na Den matek je t�eba 
u�init vše, aby mámy pocítily kouzlo tohoto sv�ta.  
 

SLOVNÍ ZÁSOBA 
Opakování: Názvy �len� rodiny. Slova: some (trochu), 
flowers (kv�tiny), beautiful (krásný), chocolate 
(�okoláda), a book (knížka). P�edložky: next to (vedle), 
in front of (p�ed), behind (za). Slovní obraty: This is my 
mum (To je moje máma). Look at my beautiful flowers 
(Podívej se na moje krásné kv�tiny.) I’ve got flowers 
(Mám kv�tiny). Thank you very much (D�kuji 
mnohokrát). 

Nová slova a r�ení prezentovaná a procvi�ovaná 
v hodinách: 

 
Obraty      Mother’s Day 

Here’s a cup of tea 
for you, Mum. 

 
Den matek       
Tady je šálek �aje 
pro Tebe, mami. 

 
 

 
Jsi všímavý? 
Poproste dít�, aby otev�elo u�ebnici na stran� 63 a krátkou 
chvíli, nap�. 30 sekund si pozorn� prohlíželo ilustraci. Poproste 
dít�, aby zav�elo u�ebnici a zeptejte se ho na podrobnosti 
z obrázku, nap�. kolik d�tí je na obrázku. Pobídn�te dít�, aby 
odpovídalo na Vaše otázky anglicky (Four.) M�žete si vym�nit 
úlohy. 

 

Valentýnská hádanka 
Spole�n� s dít�tem vyberte n�kolik vašich oblíbených slov  
z probraných kapitol v u�ebnici English Adventure 2 a zapište je 
na list papíru, nap�. teddy bear, surfing, tennis. Na dva 
samostatné papíry napište každý t�i slova, pozm��te po�adí 
písmen v nich. Listy si vzájemn� neukazujte, nap�. dyted raeb, 
frusgin, sinten. Vym��te si papíry a snažte se rozluštit slova. 
Ten, kdo jako první rozluští slova, vyhrává. 

Všechno nejlepší! 
K této h�e budete pot�ebovat obrázkové karty z konce 
u�ebnice ze všech kapitol u�ebnice English Adventure 
2 (dohromady 64 karty). Zamíchejte všechny karty 
a položte je na st�l obrázky dol�. Poproste dít�, aby 
postupn� odkrývalo karty, nazývalo je anglicky a �íkalo, 
jestli v�ci vyobrazené na nich jsou pro n�ho p�íjemné 
a krásné a jestli by je za�adilo do kategorie NICE, nap�. 
swimming – nice, a flea – No. Not nice. Každá z t�ch 
p�íjemných v�cí m�že být dárkem pro použití v dalším 
cvi�ení. 

Magická krabi�ka a v ní... 
Poproste dít�, aby gesty p�edstavilo dárky, kterými by 
cht�lo obdarovat blízké osoby. Úkolem dít�te je 
p�edstírat, že vytahuje dárky z magické krabi�ky, 
vhodn� je p�edstavit a pak pojmenovat p�edm�ty, nap�. 
a cup of tea, a cat, a book. M�žete zkusit hádat, jaké 
p�edm�ty dít� p�edstavuje, ješt� p�ed tím než Vám 
prozradí, co to je. Poté si vym��te úlohy: p�edstavujte 
p�edm�ty a dít� hádá jejich anglické názvy. 
 

Popsané srdí�ko 
Poproste dít�, aby vyst�ihlo z papíru srdce a potom na 
n�m napsalo co nejvíc slov a v�t o �lenech rodiny 
(mám�, tátovi, d�de�kovi, babi�ce) v den jejich svátku, 
nap�. My Mum has got blue eyes. She likes animals 
and flowers. Nakonec dít� podepíše srdí�ko slovy: 
Love… 
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ENGLISH ADVENTURE 2 P�íru�ka pro rodi�e 
 
 
 

POPISY  OBSAHU  PÍSNI�EK  A  �ÍKANEK  

 
 

Hello! 
 

íkanka v tomto Unitu odpovídá cvi�ení 2 na stran� 2  
u�ebnice. Žáci se u�í anglickou abecedu. Text �íkanky 
je na stran� 4 „P�íru�ky pro rodi�e“. 

 

 

Unit  1  –  Dva sv�ty 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran� 
7 u�ebnice a vypráví o fyzickém vzhledu jednotlivých 
�len� �ty��lenné rodiny. Táta má blond vlasy a mohutný 
knír, máma nosí náušnice a brýle s �ervenými ráme�ky, 
d�de�ek má �erné vlasy a dlouhou �ernou bradku a 
babi�ka krásný úsm�v. Text písni�ky je na stran� 5 
„P�íru�ky pro rodi�e“. 

 

 

Unit  2  –  Tan�ím! 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázky 
zobrazujícími nábytek, za�ízení domácnosti a nádobí na 
stran� 13 u�ebnice a vypráví o �innostech, které 
nábytek, za�ízení domácnosti ani nádobí neumí d�lat. 
Ledni�ka neumí létat, židle neumí chodit, šálek neumí 
skákat, konvi�ka na �aj neumí mluvit, talí� neumí tan�it, 
d�ez neumí plavat, sk�í� neumí zpívat a odpadkový koš 
neumí b�hat. Text písni�ky je na stran� 6 „P�íru�ky pro 
rodi�e“. 

 

 

Unit  3  –  Sn�ží! 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran� 
21 u�ebnice a p�edstavuje nám r�zné typy po�así. 
Písni�ka vypráví o prom�nlivém po�así a o oble�ení, jež 
je nejvhodn�jší pro dané po�así, nap�. „je obla�no, 
sn�ží, je zima – kde je m�j svetr?“ (1.sloka). Text 
písni�ky je na stran� 7 „P�íru�ky pro rodi�e“. 

 
 
 
Unit  4  –  Bojím se! 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran� 
27 u�ebnice, kde jsou znázorn�ny d�ti projevující r�zné 
pocity. Hrdina písni�ky je jednou š�astný, jednou 
rozhn�vaný, jednou hladový, podruhé zase žíznivý, 
unavený, ustaraný a vystrašený. Text písni�ky je na 
stran� 8 „P�íru�ky pro rodi�e“. 
 

 

Unit  5  –  Lvi jedí maso 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran� 
35 u�ebnice a vypráví o zví�atech a jejich potrav�: 
žáby, ptáci i ryby se živí hmyzem, antilopy, zebry, 
žirafy, hroši a nosorožci jí trávu a krokodýli, hadi, lvi a 
tyg�i jedí maso. Text písni�ky je na stran� 9 „P�íru�ky 
pro rodi�e“. 
 

 

Unit  6  –  Brouci 
Písni�ka v tomto Unitu je spojena s obrázkem na stran� 
41 u�ebnice a vypráví o skupince d�tí, která se vydala 
na piknik. Do jídla, které si vzaly sebou, se dostal hmyz 
a je na nejr�zn�jších místech, nap�. v�ela na chlebu, 
blecha na sýru, mravenec na jablku. Text písni�ky je na 
stran� 10 „P�íru�ky pro rodi�e“. 
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P�íru�ka pro rodi�e  

 

Unit  7  –  M�j den 

íkanka v tomto Unitu je spojena s obrázky na stran� 
49 u�ebnice a vypráví o každodenních �innostech:  o 
vstávání, sprchování, snídání, odcházení do školy, do 
práce, ob�dvání, o návratu dom�, zábav�, ve�e�ení a 
o spaní. Text �íkanky je na stran� 11 „P�íru�ky pro 
rodi�e“.  

 

 

Unit  8  –  Mám rád surfing 
Písni�ka v tomto Unitu odpovídá cvi�ení 2 na stran� 55 
u�ebnice. Vypráví o r�zných sportovních disciplínách, 
které hrdinové písni�ky mají rádi a o t�ch, které rádi 
nemají. Text písni�ky je na stran� 12 „P�íru�ky pro 
rodi�e“.  

ENGLISH ADVENTURE 2 
 
 

New Year’s Day 
 

Nový rok 
Písni�ka v tomto Unitu odpovídá cvi�ení 4 na stran� 62 
u�ebnice. Písni�ka obsahuje novoro�ní p�ání: spln�ní 
p�ání, zdraví a št�stí. Text písni�ky je na stran� 13 
„P�íru�ky pro rodi�e“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpívejte, hrajte si a dívejte se na p�íb�hy spole�n� se svými d�tmi 
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