
KOMUNIKACE

Téma: Představování, pozdravy

Představení se. Podání
základních informací
o své osobě: jméno,
příjmení, ročník ZŠ.

Udání adresy, věku.

Referování
o kamarádovi.

Seznámení se jmény
důležitých českých měst
a jejich lokalizací
na mapě ČR.

15AHOJ!

V ˙vodnÌ lekci se û·ci nauËÌ p¯edstavit se a udat z·kladnÌ informace
o sobÏ. Z·roveÚ se sezn·mÌ s d˘leûit˝mi mÏsty v »R. UËitel by v tÈto Ë·sti
mÏl kl·st d˘raz na mÏsta, kter· jsou pro dÏti d˘leûit· vzhledem k umÌstÏ-
nÌ ökoly.

1.1   Anička – představení
PropojenÌ konverzaËnÌ struktury s p¯Ìpravou na abecedu. Foneticky za-
mÏ¯eno na dÈlku vok·l˘ v ËeötinÏ, tj. na kontrast dlouh˝ch a kr·tk˝ch
vok·l˘.

UËitel p¯ipravÌ loutky dÏtÌ, kterÈ vyrobil p¯i pr·ci s prvnÌm dÌlem uËeb-
nice. Zopakuje s û·ky, jak se postaviËky jmenujÌ, tj. HonzÌk, AniËka,
Markus, Moa, VladimÌr, Aneûka, a odkud dÏti jsou, tj. z »R, NÏmecka,
Vietnamu, Ukrajiny, Polska.
UËitel p¯ipravÌ velkou mapu, karty velikosti A5 s n·pisy jednotliv˝ch
zemÌ. é·ci majÌ kaûdou postaviËku spojit s jednou zemÌ. Potom uËitel
uk·ûe na mapÏ, kde jsou danÈ zemÏ, a p¯ipne postaviËky a n·zvy zemÌ
do p¯Ìsluön˝ch mÌst na mapu.

GRAMATIKA

Protiklad zájmenného
odkazování JÁ – TY.
Zájmenné tvary
MI – TI, MU – JÍ.

Tvary 6. pádu
důležitých měst ČR.

Morfologické varianty
mužských – ženských
jmen a příjmení:
Jan/Jana,
Novák/Nováková,
Malý/Malá.

FONETIKA

Nácvik vázání
předložky
s následujícím
jménem ve spojení.
Bydlím v Praze. [f]
Bydlím v Brně. [v]

LEXIKUM

Pojmenování
důležitých měst ČR.

Opakování čísel
1–10.

Protiklad rodovosti
ve jménech
a příjmeních:
pan – paní,
Petr – Petra.

Lekce 1 Ahoj!
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16 LEKCE 1

UËitel se¯adÌ postaviËky do ¯ady na tabuli. é·ci si p¯ipravÌ takÈ svÈ
loutky.
UËitel ¯Ìk·: ÑPoslouchejte. Kdo to mluvÌ?ì
UËitel p¯ehraje monolog. Znovu se zept·: ÑKdo to mluvÌ?ì é·ci zvedajÌ
loutku s†obr·zkem postaviËky z monologu, tj. AniËka.
Pokud û·ci ve v˝bÏru chybujÌ, p¯ehraje uËitel monolog znovu.
UËitel p¯ipravÌ jednotlivÈ karty s†n·pisy JM…NO, PÿÕJMENÕ, ADRESA,
VÃK, KAMAR¡D a karty s n·pisy, ANI»KA, MAL¡, JIZERSK¡ 10 ñ
LIBEREC, 7 ROKŸ. PrvnÌ karty p¯ipne do sloupce na tabuli, û·ci p¯i-
¯azujÌ specifikaci podle textu v uËebnici.
PS 6 û·ci spojujÌ ot·zky a odpovÏdi.

1.2   Honzík – představení
Tento poslech je moûnÈ pouûÌt v†n·sledujÌcÌ hodinÏ pro opakov·nÌ.

UËitel vytiskne û·k˘m malÈ kartiËky JM…NO, PÿÕJMENÕ, ADRESA,
VÃK, KAMAR¡D, û·ci je p¯i¯azujÌ k jednotliv˝m informacÌm v textu.

1.3
Poslech pouûijeme pro n·cvik zÌsk·v·nÌ a d·v·nÌ informacÌ o osobÏ.

UËitel pouûije loutky AniËky a VladimÌra, hraje dialog.
UËitel nakopÌruje do dvojic rozst¯ÌhanÈ ot·zky a odpovÏdi.
é·ci p¯i¯azujÌ odpovÏdi k ot·zk·m, potom poslouchajÌ text a p¯ÌpadnÏ
si spojenÌ opravÌ.
UËitel h·zÌ mÌËek û·k˘m, p¯i kaûdÈm hodu poloûÌ jednu z ot·zek z dia-
logu, û·k odpovÌ a mÌËek uËiteli hodÌ zpÏt.
é·ci hrajÌ dialog s†loutkami AniËky a VladimÌra.
Pro opakov·nÌ v dalöÌch hodin·ch mohou û·ci vyuûÌt loutky dalöÌch
postaviËek a zahr·t dialog s†nimi.
é·ci hrajÌ dialog sami za sebe.
é·ci doplÚujÌ Portfolio, PS 1. Do obr·zku dokreslÌ sebe nebo mohou
vlepit fotografii.

NÁCVIK ZÁJMEN

1   JÁ ◊ TY
é·ci nacviËujÌ pouûitÌ z·jmen v odkazovacÌch funkcÌch.

é·ci se dÌvajÌ na obr·zek AniËky a HonzÌka.
é·ci Ëtou text.
é·ci sedÌ v†krouûku.
UËitel s†loutkami AniËky a HonzÌka zopakuje text pro odkazov·nÌ na
1. osobu. Tj. ÑJ· jsem AniËka, je mi 7 rok˘.ì
UËitel h·zÌ dÏtem mÌËek, kaûdÈ dÌtÏ ¯ekne informaci o sobÏ a hodÌ mÌ-
Ëek nÏkomu dalöÌmu.
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17AHOJ!

V dalöÌ f·zi uËitel vezme loutku HonzÌka, uk·ûe na nÏj prstem a ¯ek-
ne: ÑTy jsi HonzÌk, kolik je ti rok˘?ì N·slednÏ odpovÌ za HonzÌka: ÑJ·
jsem HonzÌk, je mi sedm rok˘.ì
UËitel h·zÌ û·k˘m mÌËek a opakuje se ot·zka a odpovÏÔ jako s HonzÌ-
kem.

1.4   Můj kamarád, moje kamarádka – přivlastňovací zájmena
UËitel p¯ipravÌ loutky Moi, Aneûky, Markuse a VladimÌra.
UËitel kombinuje hranÌ p¯edstavenÌ v†prvnÌ osobÏ s poslechem na-
hr·vky.
UËitel hraje s loutkou p¯edstavenÌ Moi: ÑAhoj j· jsem Moa, jsem z Viet-
namu, je mi 7 rok˘.ì
DalöÌ loutky mohou p¯edstavit û·ci sami.
UËitel p¯ipravÌ na tabuli dvÏ velkÈ karty; fialovou J¡, zelenou TY.
Pod nÏ p¯ipne ËervenÈ moje kamar·dka, tvoje kamar·dka a modrÈ
m˘j kamar·d, tv˘j kamar·d.
é·ci poslouchajÌ p¯edstavenÌ jednotliv˝ch postav, uËitel vûdy ukazuje
jednotlivÈ loutky a p¯id· je pod n·pisy na tabuli.
é·ci sedÌ v kruhu. ZaËÌn· uËitel a ¯Ìk·: ÑM˘j kamar·d se jmenuje Hon-
za, tvoje kamar·dka se jmenuje Martina.ì; uËitel h·zÌ mÌËek û·kovi,
o kterÈm mluvÌ. é·k pokraËuje: ÑMoje kamar·dka se jmenuje Martina,
tvoje kamar·dka se jmenuje Hanka.ì Atd.
Varianta
é·ci mohou ¯Ìkat: ÑMoje kamar·dka se jmenuje Martina. Jak se jme-
nuje tvoje kamar·dka?ì
V dalöÌ f·zi uËitel p¯ipojÌ z·jmena jÌ, mu.
é·ci sedÌ v kruhu, uËitel zaËÌn· a ¯Ìk·: ÑMoje kamar·dka se jmenuje
Martina, je jÌ sedm rok˘.ì a hodÌ mÌËek û·kovi, kter˝ pokraËuje o svojÌ
kamar·dce.
Varianta
UËitel m˘ûe oddÏlit f·zi n·cviku z·jmen ûenskÈho a muûskÈho rodu
nebo je m˘ûe spojit, tj. nejprve û·ci hovo¯Ì jen o sv˝ch kamar·dk·ch,
potom o sv˝ch kamar·dech, potom obojÌ spojÌ.
Portfolio, PS 2. é·ci doplÚujÌ informace o svÈm kamar·dovi/kamar·dce.

1.5   Města v ČR
CÌlem tÈto Ë·sti lekce je sezn·mit û·ky s mÏsty v »R. Z·roveÚ û·ci cviËÌ
lok·l tÏchto mÏst a foneticky zpÏtnou asimilaci znÏlosti p¯edloûky v, tj.
v BrnÏ [vbrnje] ◊ v Praze [fpraze]. UËitel proto d˘slednÏ opravuje v˝slov-
nost tÈto p¯edloûky.
UËitel p¯ipravÌ mapu »R. ÑTo je »esk· republika. Tady je...ì (uËitel uk·ûe
na mapÏ mÏsto, ve kterÈm je ökola).

é·ci poslouchajÌ monolog AniËky.
é·ci poslouchajÌ vyjmenovan· mÏsta. UËitel se pt·, kter· mÏsta slyöeli.
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18 LEKCE 1

é·ci se dÌvajÌ na mapu v uËebnici, ukazujÌ mÏsta, kter· slyöeli.
é·ci poslouchajÌ nahr·vku znovu, ukazujÌ mÏsta na mapÏ v†uËebnici.
Varianta
UËitel ¯Ìk· mÏsta, û·ci ukazujÌ na mapÏ.
JednotlivÌ û·ci ¯ÌkajÌ mÏsta, ostatnÌ û·ci je ukazujÌ na mapÏ.

Hra: äibenice
UËitel si myslÌ mÏsto, napÌöe na tabuli pomlËky pro jednotliv· pÌsmena ve
jmÈnu mÏsta, nap¯. _ _ _ _ _ _ (Turnov). é·ci se rozdÏlÌ na 2 skupiny
a ptajÌ se: ÑJe tam A?ì Jestliûe je pÌsmeno obsaûenÈ ve jmÈnu, uËitel je
dopÌöe na p¯ÌsluönÈ mÌsto, jestliûe pÌsmeno ve jmÈnu nenÌ, nakreslÌ pro
druûstvo vûdy jednu Ë·st öibenice. Vyhr·v· druûstvo, kterÈ uhodlo jmÈno
mÏsta. Potom je uËitel uk·ûe na mapÏ. UËitel si vybÌr· mÏsta, kter· se
nach·zejÌ v†regionu ökoly, aby û·ci fixovali jejich grafickou podobu.

PS 5
é·ci hledajÌ jmÈna mÏst v tabulce.

BydlÌm v...
CÌlem cviËenÌ jsou tvary 6. p·du mÏst. V tomto cviËenÌ se p¯id·vajÌ dalöÌ
postaviËky Ëesk˝ch dÏtÌ, kterÈ budou v uËebnici vystupovat. Je proto
moûnÈ barevnÏ zkopÌrovat tyto postaviËky a vytvo¯it loutky, kterÈ bude
uËitel p¯i cviËenÌch pouûÌvat.

é·ci poslouchajÌ monology.
UËitel zastavÌ po kaûdÈm monologu a pt· se: ÑKde bydlÌ Martina? Kde
je Brno?ì é·ci uk·ûou mÏsto na mapÏ. Vytv·¯Ì se gramatick· opozice
tvar˘ 1. a 6. p·du jmen mÏst.
UËitel napÌöe na Ëtvrtky velk˝mi pÌsmeny jmÈna mÏst. M˘ûe pouûÌt jmÈ-
na mÏst z uËebnice nebo jmÈna mÏst z regionu. Karty rozmÌstÌ po t¯ÌdÏ.
UËitel ùuk· do ozvuËn˝ch d¯evÌËek a û·ci se proch·zejÌ po t¯ÌdÏ. Kdyû
uËitel p¯estane ùukat, kaûdÈ dÌtÏ se postavÌ do jednoho mÏsta.
UËitel se pt·: ÑMarkusi, kde bydlÌö?ì é·k odpovÌ podle toho, ve kterÈm
mÏstÏ pr·vÏ stojÌ.

PS 3
é·ci spojujÌ mÏsta (tj. tvary v 1. p·dÏ) s vÏtami (tj. tvary v 6. p·dÏ).

PS 4
é·ci napÌöou jmÈna dalöÌch mÏst. Mohou je uk·zat na mapÏ.

PS 9
é·ci chodÌ po t¯ÌdÏ, ptajÌ se sv˝ch spoluû·k˘ na vÏk a bydliötÏ. Infor-
mace doplnÌ do tabulky. Potom sedÌ v†kruhu a referujÌ o sv˝ch spolu-
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19AHOJ!

û·cÌch. Nap¯.: ÑMoje kamar·dka se jmenuje Jana, je jÌ osm rok˘, bydlÌ
v†ChrastavÏ.ì

MUŽSKÁ A ŽENSKÁ JMÉNA A PŘÍJMENÍ

CÌlem cviËenÌ je pouk·zat na morfologickÈ rozdÌly v zakonËenÌ ûensk˝ch
a muûsk˝ch jmen a p¯ÌjmenÌ.

2   Jméno
UËitel p¯ipravÌ do dvojic 2 Ëtvrtky velikosti A4, jednu Ëervenou, jednu
modrou. BarevnÏ û·k˘m do dvojice vytiskne muûsk· a ûensk· jmÈna
dÏtÌ, kter· jsou ve t¯ÌdÏ. JmÈna rozst¯Ìh·. Muûsk· jmÈna jsou vytiötÏ-
na mod¯e, ûensk· jmÈna jsou vytiötÏna ËervenÏ.
é·ci ve dvojicÌch rozt¯ÌdÌ jmÈna na Ëtvrtky.
V dalöÌ f·zi uËitel p¯id· jmÈna z uËebnice, kter· majÌ stejn˝ ko¯en, ale
rozdÌlnou koncovku.

3   Příjmení
UËitel postupuje stejnÏ jako u cviËenÌ 2.
RozdÌl demonstruje na obr·zku muûe a ûeny v autÏ, kter˝ je v uËebnici.
UËitel si p¯ipravÌ siluetu muûskÈ a ûenskÈ postavy vyst¯iûenou z mod-
rÈho a ËervenÈho papÌru. UËitel uk·ûe modrou siluetu a ¯Ìk·: ÑTo je
pan Nov·k.ì; potom uk·ûe ûenskou siluetu: ÑTo je panÌ...ì, û·ci doplnÌ
Nov·kov·.
V dalöÌ f·zi uËitel zaËÌn· ûensk˝mi tvary, û·ci doplÚujÌ muûskÈ tvary.

4   Jak se jmenují?
é·ci v†bludiöti hledajÌ jmÈna pro jednotlivÈ osoby.
UËitel se pt·: ÑJak se jmenuje panÌ Hol·?ì é·ci uvedou jmÈno z blu-
diötÏ.
PS 10 Domino. é·ci hrajÌ domino. UËitel p¯ipravÌ do domina dalöÌ kar-
ty podle p¯ÌjmenÌ, kter· se vyskytujÌ ve t¯ÌdÏ + jmÈna uËitel˘, se kter˝-
mi se setk·vajÌ ve ökole.
Varianta
é·ci pouze ¯ÌkajÌ, jak se kter· postaviËka jmenuje.

V pracovnÌm seöitÏ je p¯ipraveno dalöÌ cviËenÌ opakujÌcÌ ËÌsla. UËitel je
m˘ûe volnÏ za¯adit nap¯. jako dom·cÌ ˙kol. »Ìsla m˘ûe procviËovat pr˘bÏû-
nÏ v kaûdÈ lekci.
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