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Doplňujúce úlohy

Doplňujúce úlohy: Úrovne 3–6 

V tejto časti nájdete doplňujúce úlohy, ktoré môžete robiť doma so svojim dieťaťom s cieľom 
rozšíriť učivo súvisiace s aktivitou na karte odmien. Tieto zadania pomôžu vášmu dieťaťu 
dať to, čo sa naučilo na hodine angličtiny, do kontextu každodenného života. Podnecovaním 
dieťaťa, aby použitím angličtiny rozprávalo o sebe, svojich veciach a činnostiach, ho vediete k 
vytváraniu prepojenia medzi angličtinou a jeho svetom. Cieľom týchto úloh je pomáhať rozvíjať 
toto prepojenie tak, aby sa angličtina stala pre vaše dieťa zábavnou a dôležitou, a aby si začalo 
uvedomovať jej hodnotu. 

“Zapojením sa do vzdelávania detí, rodičia môžu nielen vniesť jazyk a aktivity dieťaťa do  
rodinného života, ale tiež môžu ovplyvniť postoje dieťaťa k učeniu sa jazyka a k iným kultúram.  

V súčasnosti je všeobecne známe, že väčšina postojov celoživotného vzdelávania sa formuje  
do veku ôsmych až deviatich rokov.”

Opal Dunn, konzultant vzdelávania a autor 

Tieto úlohy sú zostavené tak, aby ich mohli vyriešiť všetky deti nezávisle od ich jazykovej úrovne. 
Boli by sme radi, keby všetci rodičia pomáhali svojim deťom robiť tieto doplňujúce úlohy. Tieto 
úlohy by sa mali robiť až keď vaše dieťa vyplní zadania na karte odmien. Zadania sú napísané v 
slovenčine, aby ste vy a vaše dieťa mohli spolu diskutovať o aktivite. Odporúčame vám, aby ste  
si spolu pozorne prečítali zadanie a prediskutovali každý krok. Dajte vášmu dieťaťu čas na to,  
aby mohlo vyplniť druhý krok zadania samostatne: 

Krok 1: Požiadajte vaše dieťa, aby sa pozrelo na aktivitu, ktorú robilo na karte odmien a 
porozmýšľalo o nej. Povedzte mu, aby vám porozprávalo o tejto aktivite v slovenčine. 

Krok 2: Požiadajte vaše dieťa, aby vyplnilo krátke kreatívne zadanie, môže to byť napríklad 
vytvorenie plagátu alebo napísanie príbehu v angličtine. Táto úloha pokračuje v aktivite na karte 
odmien, aby dieťa ešte viac upevnilo získané vedomosti. Pripomínajte vášmu dieťaťu, aby využívalo 
slovník aj učebnicu English World. 

Krok 3: Vaše dieťa pracuje s vami spolu na zadaní. Poproste ho, aby o tom rozprávalo v angličtine, 
aj keď neovládate angličtinu, a aby vám to potom v krátkosti zhrnulo v slovenčine.
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Rady rodičom/na čo by ste mali pamätať: 

•  Neznepokojujte sa, ak si dieťa nepamätá všetky slová z lekcie. Cieľom týchto úloh nie je  
previerka jeho vedomostí! Slovná zásoba a gramatické štruktúry sa pravidelne preverujú a 
opakujú v celej učebnici English World, preto sa dieťa ešte neraz stretne s týmito slovami  
v nasledujúcich lekciách.

•  Pripomínajte vášmu dieťaťu, aby využívalo všetku angličtinu, ktorú ovláda, nie len slová, ktoré 
sú uvedené na kartách odmien. Cieľom aktivít je prispôsobiť angličtinu vlastným potrebám a 
vybudovať spojitosti so životom vášho dieťaťa, preto mu umožnite využívať slovníky alebo iné 
materiály, aby našlo potrebné slová alebo frázy. 

•  Aj keď neovládate angličtinu, môžete pomáhať svojmu dieťaťu robiť úlohy. Ak chcete zistiť 
preklad slov z každej lekcie, využite slovníky na webovej stránke pre rodičov k učebnici  
English World (http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent). Pripomínajte svojmu 
dieťaťu, aby využívalo kartu odmien aj svoju učebnicu, ak má akékoľvek otázky. Keď dieťa vyplní 
všetky zadania, navrhnite mu, aby vás naučilo nové slová a frázy. Využite vyplňovanie zadaní vo 
váš spoločný prospech!

Odkazy

 How young children learn  
English as another language 

Dunn, O. 

http://learnenglishkids.
britishcouncil.org/en/
parents/articles/how-
young-children-learn-
english-another-language

http://macmillanyounglearners.com/englishworld/parent
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/parents/articles/howyoung-children-learnenglish-another-language
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Úroveň 3: Doplňujúce úlohy 

Lekcia 1:  Aké predmety si mal/a včera v škole? Napíš o nich. O koľkej začala každá hodina?  
Bolo vyučovanie zaujímavé, jednoduché, vzrušujúce alebo veselé? 

 Príklad:  At quarter past eight we had Science. It was very interesting. 
O štvrť na deväť sme mali prírodopis. Hodina bola veľmi zaujímavá. 

Lekcia 2:  Na karte odmien pozri na plagát Farmy hruškových stromov. S cieľom pomôcť 
návštevníkom farmy, nakresli jej mapu. Napíš názvy miest na mape.  
Porozprávaj o farme. 

These are the stables. There are three horses. Toto sú stajne. Sú tam tri kone.

Lekcia 3:  Zhotov plagát o profesiách. Nájdi tri obrázky zobrazujúce rôznych ľudí na pracovnom 
mieste. Vystrihni ich. Nalep ich na papier. Napíš o každom zamestnaní. 

 Príklad:  This doctor works in a hospital. She wears a white coat. 
Táto lekárka pracuje v nemocnici. Má oblečený biely plášť. 

Lekcia 4:  Pozri na svoj návrh na karte odmien. Ako budeš stavať dom pre domáce zvieratko? 
Napíš pokyny. Použi slová z obláčika. Očísluj pokyny. 

choose cut fetch 

fold keep need 

stick put 

vybrať rezať priniesť 

zložiť ponechať potrebovať 

nalepiť položiť

 Príklad:  Find a strong box. Draw the shape for the door. 
Nájdi pevnú krabicu. Nakresli dvere.



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

Doplňujúce úlohy

Lekcia 5:  Pozri si staré vynálezy. Vyber jeden z vynálezov z obláčika alebo svoj vlastný nápad. 
Zisti o ňom viac, alebo sa spýtaj niekoho v rodine. Nakresli vynález a napíš informácie. 

phonograph gramophone 
black and white television 
black and white camera 

black and white film  
music box 

fonograf gramofón 
čiernobiely televízor 

čiernobiely fotoaparát 
čiernobiely film  
hracia skrinka

 Príklad:  A gramophone played songs. Usually there was one singer. 
Gramofón prehrával piesne. Zvyčajne tam bol jeden spevák. 

Lekcia 6:  Pozri na svoj dotazník na karte odmien. Ktoré športy ľudia radi sledujú?  
Aké iné športy majú ľudia radi a prečo? Napíš o nich. 

 Príklad:  Lots of people liked cycling. It’s very fast.  
Veľa ľudí obľubovalo bicyklovanie. Je veľmi rýchle. 

Lekcia 7:  Napíš príbeh o zaujímavej ceste vlakom. Použi všetky slová z rámčeka. Použi slová  
z obláčika alebo svoje vlastné nápady. 

wait hurry run pull 

sleep hungry surprised 

exciting angry

čakať ponáhľať sa utekať ťahať 

spať hladný prekvapený 

vzrušujúci nahnevaný

passengers station train 

platform suitcase ticket

cestujúci stanica vlak  

nástupište kufor lístok

 Príklad:  There were lots of passengers waiting on the platform.  
Na nástupišti čakalo veľa cestujúcich.
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Lekcia 8:  Na veľký papier nakresli tri alebo štyri obchody v nákupnom centre. Nájdi obrázky vecí, 
ktoré chceš kúpiť. Vystrihni ich a nalep do správneho obchodu. Predstav si, že si bol 
nakupovať v centre. Porozprávaj o tom, čo si kúpil. 

 Príklad:  I went to the clothes shop. I bought a pink scarf and a red jacket. 
Bola som v obchode so šatami. Kúpila som ružovú šatku a červenú bundu.

Lekcia 9:  Napíš prvú časť bábkovej hry, ktorú si nakreslil/a na karte odmien.  
Čo hovoria bábky? Napíš otázky a odpovede. 

 Príklad:  Princess: What are you doing? 
Clown: I’m standing on my hands!  
Princess: Why? 
Princezná:  Čo robíš?  
Klaun: Stojím na rukách!  
Princezná:  Prečo? 

Lekcia 10:  Prečítaj pohľadnicu, ktorú si napísal/a na karte odmien z výletu v Londýne.  
Nakresli obrázky, na ktorých je miesto, ktoré si navštívil/a. Opíš ho. 

 Príklad:  This is London Eye. It’s very high! 
To je Londýnske oko. Je veľmi vysoké! 

Lekcia 11:  Na veľký papier nakresli plagát festivalu z karty odmien. Vyfarbi ho.  
Zostav niekoľko viet s cieľom opísať festival.

 Príklad:  Come to the winter festival! The fireworks are fantastic! 
Navštívte zimný festival! Ohňostroj je fantastický! 

Lekcia 12:  Pozri sa do tabuľky, ktorú si zostavil/a na karte odmien a vyber jedno z miest.  
Nájdi informácie o tom meste: pýtaj sa svojho priateľa alebo niektorého člena rodiny, 
alebo v knihách, časopisoch alebo na internete. Napíš tri zaujímavé skutočnosti o  
tom meste. 

 Príklad:  Dubai has some amazing new buildings. 
Dubaj má niekoľko úžasných nových budov.



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

Doplňujúce úlohy

Úroveň 4: Doplňujúce úlohy

Lekcia 1:  Navrhni nový školský krúžok. Čo v ňom budeš robiť? Vytvor jeho logo. Nakresli a 
vyfarbi obrázok trička s logom. Stručne opíš svoje logo. 

 Príklad:  My school club is Garden Club. We grow plants. My logo has the letters GC.  
It has a red rose.  
Môj školský krúžok sa nazýva Krúžok záhradníctva. Pestujeme kvety. Moje  
logo má písmená KZ. Je v ňom červená ruža.

Lekcia 2:  Prečítaj, čo si napísal/a na karte odmien o situácii, keď si sa bál/a. Kde sa to stalo?  
Kto tam bol a ako sa cítil? Nakresli tú situáciu a napíš, kto tam bol. Do obláčikov uveď, 
čo kto hovoril. 

Lekcia 3:  Nakresli alebo nájdi obrázky troch rôznych vtákov alebo zvierat. Ak použiješ obrázky, 
nalep ich na papier. Porovnaj ich v niekoľkých vetách. Použi prídavné mená z obláčika 
alebo svoje vlastné nápady. 

beautiful clever fast 

dangerous graceful ridiculous 

slow small tall

krásny bystrý  rýchly  

nebezpečný pôvabný smiešny 

pomalý malý vysoký

 Príklad:  The goose is more beautiful than the duck, but the swan is the most 
beautiful.  
Hus je krajšia ako kačka, ale labuť je najkrajšia. 

Lekcia 4:  Napíš pokyny, ako niečo vyrobiť. Nakresli diagramy. Použi pomôcky z obláčika  
alebo svoje vlastné nápady. 

a paper plane 

a birthday card 

a pencil pot paper dolls 

a clay pot a basket a candle 

papierové lietadlo 

blahoželanie k narodeninám 

stojan na ceruzky papierové bábiky 

hlinený kvetináč kôš sviečka

 Príklad:  1. Take a big piece of coloured paper. 
1. Zober veľký kus farebného papera. 
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Lekcia 5:  Pozri na lístok, ktorý si navrhol/la na karte odmien. Predstav si, že si bol/a na  
školskej divadelnej hre. S kým si bol/a? Čo sa stalo? Páčilo sa ti predstavenie?  
Napíš o ňom. 

 Príklad:  Last night my grandma took me to the school play. It was excellent. 
Včera večer ma stará mama zobrala na školské predstavenie. Bolo vynikajúce.

Lekcia 6:  Na veľký papier nakresli veľké vajce. Vystrihni ho. Nájdi obrázky rôznych živočíchov, 
ktoré sa liahnu z vajec. Vystrihni ich a nalep na vajce. Napíš, ako sa volajú.  
Porozprávaj o obrázku. 

 Príklad:  This is a red and black snake. Most snakes hatch from eggs.  
Toto je červeno-čierny had. Väčšina hadov sa liahne z vajec. 

Lekcia 7:  Daj tri rady ohľadom cestovania na púšti. Použi slová mal by si alebo nemal by si. 

 Príklad:  You should drink lots of water in the desert.  
Na púšti by si mal piť veľa vody.

Lekcia 8:  Nakresli princa Inkov s čelenkou, ktorú si navrhol na karte odmien.  
Označ jednotlivé časti čelenky aj zvyšok jeho oblečenia. Napíš o tom. 

 Príklad:  There are beautiful jewels and lots of colourful feathers.  
Má mnoho nádherných drahokamov a veľa farebných pier. 

Lekcia 9:  Napíš tri vety o tom, čo sa stane, ak ľudia využijú stroj, ktorý si navrhol/la na karte 
odmien. Vymyslíš iné zábavné vynálezy? 

 Príklad:  If you use the treasure-finding machine, you will be rich.  
Ak použiješ stroj na nájdenie pokladov, budeš bohatý. 
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Lekcia 10:  V učebnici si pozri kľúčové dátumy súvisiace s výskumom vesmíru. Aké dôležité veci  
sa stali v tvojom živote? Napíš kľúčové dátumy a udalosti. Použi slová z obláčika  
alebo svoje vlastné nápady. Porozprávaj o svojom živote. 

born  

started school  

joined a club  

sister or brother born  

learnt to walk  

won a prize  

moved house 

My brother was born in May 2013.

narodil sa 

začal chodiť do školy 

vstúpil do krúžku 

narodil sa súrodenec 

naučil sa chodiť 

vyhral cenu 

presťahoval sa

Môj brat sa narodil v máji 2013.

Lekcia 11:  Napíš plán krátkeho príbehu, ktorý sa odohráva v tvojom okolí. Nakresli tri obrázky 
o tom, čo sa deje. Porozprávaj o nich. Čo sa deje v úvode príbehu? Čo sa deje v jadre 
príbehu? Čo sa deje v závere? Je tvoj príbeh veselý alebo smutný? 

 Príklad:  Next, the Sami family goes on a long journey. They are looking for their  
lost reindeer.  
Potom sa Samiho rodina vydá na dlhú cestu. Hľadajú svojho strateného soba. 

Lekcia 12:  Priprav informačný plagát pre turistov o dažďovom pralese. Uveď aj všeobecné 
informácie, rady a zoznam vecí, ktoré je potrebné vziať.

 Príklad:  There are lots of amazing animals and beautiful plants.  
You shouldn’t touch them. 
Je tam veľa úžasných zvierat a prekrásnych rastlín.  
Nemal by si sa ich dotýkať.
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Úroveň 5: Doplňujúce úlohy 

Lekcia 1:  Napíš prvú kapitolu príbehu, ktorý si naplánoval/a na karte odmien. Pri písaní použi 
myšlienky z obláčika. Daj príbehu názov. Prečítaj svoj príbeh priateľom alebo rodine. 
Páči sa im? Povedz im, čo bude nasledovať. 

interesting character  description of setting  

exciting events  a surprise  

spelling and punctuation

zaujímavá postava opis prostredia 

vzrušujúce udalosti prekvapenie 

pravopis a interpunkcia

Lekcia 2:  Teraz nakresli plagát najkrajšieho miesta v tvojej krajine. Napíš o ňom vety.

 Príklad:  Switzerland is fantastic for a mountain holiday.The waterfalls are 
incredible!  
Švajčiarsko je fantastickým miestom na dovolenku v horách.  
Sú tam neuveriteľné vodopády!

Lekcia 3:  Nájdi obrázky dvoch alebo troch rôznych mostov. Vystrihni ich a nalep na veľký  
papier, alebo skopíruj obrázky a vyfarbi ich. Napíš o tých mostoch, odpovedz  
na niektoré z otázok v obláčiku. 

What kind of bridge is this?  

What is it made of?  Is it old or new?  

What goes across the bridge (people, traffic or trains)?  

How long is it? 

Aký druh mosta to je?  

Z čoho je vyrobený?  Je starý alebo nový?  

Čo chodí po moste (ľudia, autá alebo vlaky)?  

Aký je dlhý?

 Príklad:  The bridge is made of stone. 
Most je vyrobený z kameňa. 

Lekcia 4:  Pozri do tabuľky na karte odmien. Vyber miesto, na ktorom si nikdy nebol/a.  
Vykonaj prieskum. Spýtaj sa svojho priateľa alebo člena rodiny na to miesto.  
Hľadaj v knihách alebo na internet. Napíš niekoľko poznámok o tom, čo tam  
môžeš robiť. Porozprávaj o tom mieste. 

 Príklad:  I’ve never been to Paris. It sounds great! There are beautiful buildings  
and great restaurants.  
Nikdy som nebol v Paríži. Je úžasný! Sú tam krásne budovy a úžasné 
reštaurácie.



This page has been downloaded from  
www.macmillanyounglearners.com/englishworld

© Macmillan Publishers Limited 2014 

Doplňujúce úlohy

Lekcia 5:  Pozri na svoj dotazník a kruhový diagram, ktorý si nakreslil/a na karte odmien.  
Napíš krátku správu o tom, čo si zistil/a u opýtaných ľudí o ich obľúbených hrdinoch 
alebo superhrdinoch.

 Príklad:  The most popular hero is Superman. Five people said he was their favourite.  
Najobľúbenejší hrdina je Superman. Piati ľudia povedali, že je ich obľúbeným. 

Lekcia 6:  Spomeň si na ľudovú rozprávku alebo legendu, ktorá sa líši od príbehu v tvojej 
učebnici. Nájdi text príbehu v knihe alebo na internete. Nakresli hlavné udalosti 
príbehu na troch alebo štyroch obrázkoch a napíš o nich. Porozprávaj príbeh  
priateľom alebo rodine. 

 Príklad:  This is a story about Robin Hood. One day, when Robin was walking in the 
forest ...  
Toto je príbeh o Robinovi Hoodovi. Jedného dňa, keď Robin išiel lesom ... 

Lekcia 7:  Vyber príbeh z prednej strany (na karte odmien) a napíš článok.  
Spýtaj sa členov rodiny alebo priateľov, čo si myslia o tvojom titulku. Dá sa zlepšiť? 

 Príklad:  TOP SPORTSWOMAN VISITS SCHOOL  
Students at Hilltop School were excited this week. An Olympic champion 
visited the school!  
VRCHOLOVÁ ŠPORTOVKYŇA NAVŠTÍVILA ŠKOLU  
Tento týždeň boli študenti školy Hilltop plní očakávania. Olympijská  
šampiónka navštívila školu! 

Lekcia 8:  Napíš recenziu obľúbeného televízneho programu. Uveď všetky informácie, ktoré si 
napísal/a na karte odmien a niektoré prídavné mená z obláčika. V úvode nezabudni 
uviesť názov programu. Vymysli názov recenzie.

entertaining excellent fantastic 

fascinating funny great 

interesting popular

zábavný vynikajúci fantastický 

očarujúci srandovný skvelý 

zaujímavý obľúbený

 Príklad:  THE BEST PROGRAMME ON TV 
‘Freddy’s Fascinating Facts’ is such a good programme that I never miss it. 
NAJLEPŠÍ TELEVÍZNY PROGRAM 
„Fredyho fascinujúce skutočnosti“ je taký skvelý program, že ho nikdy 
nevynechám.
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Lekcia 9:  Vyber jedno hlbokomorské zviera a zisti o ňom viac. Pozri do kníh a časopisov alebo 
na internet. Nakresli obrázok o zvierati a daj mu názov. Napíš o ňom zaujímavé 
skutočnosti. 

 Príklad:  The box jellyfish is the most poisonous creature in the world.  
Štvorhranka je najjedovateší tvor na svete. 

Lekcia 10:  Predstav si, že máš robiť rozhovor s hlbokomorským výskumníkom. Napíš štyri otázky, 
ktoré sa ho chceš spýtať a napíš výskumníkove odpovede. Použi niektoré z otázok z 
obláčika aj svoje vlastné nápady. 

At work, what do you enjoy doing?  

What do you hate doing?  

What are you looking forward  

to doing in the future? 

Čo vás baví robiť vo vašej práci?  

Čo neznášate robiť?  

Na čo sa tešíte, že budete robiť  

v budúcnosti?

 Príklad:  Interviewer: What do you like about your work? 
Explorer: I love seeing the strange plants and animals. 
Reportér:  Čo sa vám páči na vašej práci?  
Výskumník:  Rád sa pozerám na zvláštne rastliny a živočíchy. 

Lekcia 11:  Použi svoje poznámky z karty odmien. Napíš článok o človeku, ktorý pomáha  
iným ľuďom. Nezabudni uviesť jeho názov. V úvode článku povedz, prečo si  
vybral/a tohto človeka.

 Príklad:  My Aunt Amelia is a doctor. She helps people who have been hurt  
in accidents.  
Moja teta Amelia je lekárkou. Pomáha ľuďom, ktorí sa zranili pri nehodách. 

Lekcia 12:  Predstav si, že si na výlete v Arktíde. Napíš denník, ktorý rozpráva o tom, čo sa deje 
počas troch dní tvojho výletu. 

 Príklad:  Tuesday 21st July  
Today it was bright and sunny.  
Our vehicle travelled fast across the ice.  
Utorok 21.7. 
Dnes bolo jasno a slnečno.  
Naše vozidlo prešlo rýchlo po ľade.
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Úroveň 6: Doplňujúce úlohy

Lekcia 1:  Zhotov leták o činnostiach, ktoré si opísal/a na karte odmien. Nakresli ich a napíš  
o nich. Nezabudni uviesť komentáre cestovateľov. 

 Príklad:  ‘The hot springs are spectacular!’ 
„Horúce pramene sú pôsobivé!“.

Lekcia 2:  Vyber jeden druh energie z tabuľky, ktorú si vyplnil/a na karte odmien. Napíš krátky 
rozhovor s vedcom, otázky aj odpovede o danom druhu energie. Použi nápady z 
obláčika. Porozprávaj o tom, čo vedec povedal. Pri prerozprávaní použi prítomný čas.

Where does it come from? 
What is it used for? 

Is it cheap or expensive? 
Does it run out? 

Odkiaľ je?/Z čoho sa vyrába?  
Na čo sa používa?  

Je lacná alebo drahá?  
Môže sa vyčerpať?

 Príklad:  Dan: Is solar power renewable? 
Dr Green: Yes, it is. It never runs out. 
Dan: Je slnečná energia obnoviteľná?  
Dr Green: Áno, je. Nikdy sa nevyčerpá.

Dr Green said that solar power never runs out. 

Dr Green povedal, že slnečná energia sa nikdy nevyčerpá.

Lekcia 3:  Nakresli scenár tvojho obľúbeného záhadného príbehu. Opíš každý obrázok.  
Ukáž svoj scenár priateľovi alebo rodine. Povedz im, čo sa v príbehu deje. 

 Príklad:  This is my favourite mystery story. The main character is  
Professor Bright.  
Toto je môj obľúbený záhadný príbeh. Hlavnou postavou je Profesor Bright.

Lekcia 4:  Nájdi obrázky ohrozených druhov zvierat. Vystrihni ich a nalep na veľký papier,  
alebo skopíruj obrázky a vyfarbi ich. Napíš o tom, ako môžeme ochraňovať zvieratá. 

 Príklad:  Don’t cut down the trees. Plant new forests. Don’t hunt wild animals. 
Nerúbte stromy. Vysádzajte nové lesy. Nelovte divoké zvieratá.
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Lekcia 5:  Nájdi tradičný vzor ľubovoľnej krajiny. Zlož list na polovicu, aby si vytvoril kartu. 
Prekopíruj vzor na prednú stranu karty a vyfarbi ho. Vo vnútri karty napíš správu 
priateľovi alebo rodine a povedz im niečo o tom vzore. Daj im kartu. 

 Príklad:  Dear Mum, I copied this pattern from Mexico that I found in a magazine.  
Do you like the colours? 
Drahá mama, skopíroval som tento vzor z Mexika. Našiel som ho v časopise. 
Páčia sa ti farby? 

Lekcia 6:  Nájdi informácie o krojoch niektorých oblastí Slovenska. Napíš o tom. 

 Príklad:  The kilt is the national dress of Scotland. It came from the Scottish 
Highlands.  
Kilt je národným odevom Škótska. Pochádza zo škótskej vysočiny. 

Lekcia 7:  V časopise nájdi reklamu na dovolenku. Vystrihni ju a nalep na papier. Predstav si,  
že si bol/a na dovolenke. Napíš o tom, čo sa stalo. 

 Príklad:  We went on a boat trip. A young man showed us the islands.  
Boli sme na výlete loďou. Mladý muž nás previedol po ostrovoch. 

Lekcia 8:  Predstav si, že si natočil/a film príbehu Deganawida a Hiawatha. Napíš scenár pre 
rozhlasovú reklamu na film. V scenári dvaja ľudia rozprávajú o filme. Použi niektoré  
z fráz z obláčika. 

I like I enjoy 

I think So do I. Me too. 

I agree. How about you? 

What do you think?

páči sa mi baví ma 

myslím si, že Aj ja. Ja tiež. 

Súhlasím. A čo ty? 

Čo si myslíš?

 Príklad:  Boy: I think it’s a fantastic film.  
Girl: So do I. I like it a lot. 
Chlapec:  Myslím si, že je to fantastický film.  
Dievča: Aj ja. Veľmi sa mi páči. 
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Lekcia 9:  Zisti viac informácií o lekároch a medicíne v minulosti. Napíš päť kvízových otázok  
pre tvoju rodinu alebo priateľov. Zostav kvíz s niekoľkými možnosťami odpovedí.  
Napíš odpovede na samostatný papier. Pýtaj sa otázky. 

 Príklad:  Where were the first hospitals in the world? What did doctors use  
a microscope for? 
Kde boli prvé nemocnice na svete? Na čo používali lekári mikroskop?

Lekcia 10:  Predstav si, že si vo fľaštičke vyrobil/a liek z rastliny, ktorú si nakreslil/a na  
karte odmien. Nakresli fľaštičku s liekom. Navrhni etiketu a napíš na ňu. Použi veci  
z obláčika. Porozprávaj o svojom lieku.

The name of the medicine. What the medicine does.  
How the medicine should be taken.  

A picture of the flower or plant it comes from.  
Warnings about who should not take the medicine. 

Názov lieku.  Na čo liek pôsobí.  
Ako by sa mal brať.  

Obrázok kvetu alebo rastliny, z ktorých pochádza.  
Upozornenie o tom, kto by nemal brať tento liek. 

My medicine is called ‘Blackberry syrup’. It’s good for curing coughs.

Môj liek sa nazýva „Černicový sirup“. Je vhodný na liečbu kašľa.

Lekcia 11:  Zhotov plagát, ktorý bude poskytovať informácie o novom športe, ktorý si vymyslel/a  
na karte odmien. Pokús sa presvedčiť ľudí, aby prišli vyskúšať tvoj šport. Nakresli ho  
a napíš o ňom. 

 Príklad:  Try new Megaboarding. It’s exciting. It’s not expensive. You’ll love it!  
Vyskúšaj nový megaboarding. Je to vzrušujúci šport. Nie je drahý. Obľúbiš si ho! 

Lekcia 12:  Napíš krátky príbeh zo športového prostredia, o ktorý si uviedol/la na karte odmien. 
Použi otázky z obláčika. 

Who was there? What happened?  
Who are the characters in your story?  

How do your characters speak to each other  
(are they polite, happy, angry)?  

Does your story have a happy ending?

Kto tam bol?  Čo sa stalo?  
Kto sú postavy v tvojom príbehu?  

Ako sa tvoje postavy navzájom rozprávajú  
(sú zdvorilé, veselé, nahnevané)?  

Má tvoj príbeh šťastný koniec?


