
 

 

Lesson 1
Warm-up Na zahriatie
Show ukáž
Name them pomenuj ich
Class repeats trieda opakuje
Explain vysvetli
Children are going to hear a story. Deti si vypočujú príbeh.
New words nové slovká

POSTER 1 Plagát 1
Show poster ukáž plagát
Read the title prečítaj nadpis
Class looks for a moment trieda si ho pozerá chvíľu
Ask volunteers to find the characters. Požiadaj dobrovoľníkov, aby našli postavičky
Show flashcards ukáž kartičky s obrázkami
Name the objects pomenuj veci na obrázkoch
Class repeats trieda opakuje
different rôzny, rozličný
Find and point to objects nájdi a ukáž veci/predmety
Ask questions ... opýtajte sa....
Look at ... pozrite sa na...
What colour is it? Akej farby to je?
Play CD1 track 29 prehrajte CD1 nahrávku 29
Children listen and look at the poster Deti počúvajú a pozerajú na plagát
Point to the objects as they are mentioned ukazujte na veci, ako sú menované
Point to each of the characters when they speak ukazujte na postavičky keď hovoria

Check understanding of the small pictures Preverte, či deti pochopili malý obrázok (v pravom 
dolnom rohu)

PB Dialogue
Children look at the big picture in their books for a few 
moment.

Deti chvíľu pozerajú na veľký obrázok vo svojich 
knižkách. 

Class names the objects. Trieda pomenúva veci.
.... in the box .... v okienku
Children check they are pointing to the correct object Deti kontrolujú, či ukazujú na správny predmet.

in a different order v inom/odlišnom poradí
Children find them in the big picture in their books. Deti ich pohľadajú na veľkom obrázku vo svojich 

knižkách
Children listen and follow the dialogue. Deti počúvajú a sledujú rozhovor/dialóg
Children follow and repeat in the pauses. Deti sledujú a opakujú počas pauzy
If they find a sentence difficult, pause the track. Ak sa im zdá veta ťažká, pozastav nahrávku.
They say it once or twice more. Povedia to ešte raz, alebo dvakrát.
Class listens and follows. Trieda počúva a sleduje.
Optional voliteľné/nepovinné (ak uzná učiteľ za potrebné)
Individuals read or act the dialogue. Jednotlivci čítajú, alebo zahrajú rozhovor.



 

 

Words Slová
Check that children understand the tasks before they begin. Skontroluj, či deti rozumejú úlohám skôr než začnú 

(pracovať)
Children circle the word that matches the picture. Deti zakrúžkujú slovo zhodné s obrázkom.
Point out how the first one is done. Ukáž ako je prvé urobené. (vzor)
Children colour each object according to the colour word in 
the picture.

Deti vyfarbia každú vec podľa farby z popisu 
obrázka.

Learning to learn Učiť sa učiť
Children look at the picture on the left and scan the column 
on the right to find the matching picture.

Deti sa pozerajú na obrázky na ľavo a prezerajú 
stĺpec na pravo, aby našli zhodné obrázky.

They draw lines between them. Nakreslia čiaru medzi nimi.
Children look at the first row of letters. Deti pozerajú na prvý riadok s písmenami.
They look for the matching letter in the second row and ... Hľadajú zhodné písmenko v druhom riadku a ....

Summary box Zhrnutie
Lesson aim zámer hodiny
Lesson targets čiastkové ciele hodiny
learn and practice naučiť sa a precvičovať
vocabulary slovná zásoba
listen to počúvať
read and follow čítať a sledovať
repeat opakovať
optional nepovinné
act zahrať
scanning prezeranie
key structures kľúčové štruktúry/stavby (viet, slovných spojení)

Resource box Okienko zdrojov
If your class is able ak je vaša trieda schopná
you may have children môžete mať deti
who enjoy reading aloud ktoré radi čítajú nahlas
if you wish ak si želáte
choose three children to be ... vyberte 3 deti, ktoré budú...
They read these character's lines Čítajú riadky týchto postáv
while the rest of the class kým zvyšok triedy
follows in their books sledujú vo svojich knižkách
an appropriate activity for … vhodná činnosť pre ...
omit this step vynechajte tento krok
As children become more familiar with ... Ako sa deti bližšie oboznámia s ....
they will become more confident and ready to read the 
dialogue themselves

budú sebaistejšie a pripravené na samostatné 
čítanie rozhovoru.

However,... Avšak,...
not necessary nie je nutné
until you are sure... kým nie ste si istí...


