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PLAY – IN THE GARDEN
Výukový materiál vybraný  
z anglického časopisu Play, 
určený k volnému šíření  
a kopírování. 

Task 1 Match the words with the pictures.

A0 – A1
základní školy

3. – 5. třída ZŠ

A1 – A2
základní školy

5. – 7. třída ZŠ

A2 – B1
základní  

a střední školy
7. třída ZŠ –  
2. ročník SŠ

B1 – B2
střední školy

2. – 4. ročník SŠ
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Pokyny, jak pracovat  
s aktivitami na str. 1  
až 3, naleznete na str. 4.

tree

tree house

grass

flower

basket

plant

bird

dog

cat
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Task 2

Task 4

Task 3

Read and listen (CD Track 24). 

Some birds are playing the game, too. How many birds can you find? __________
Where are the birds? Work together and say where the birds are. Write the sentences.

Example:

A brown bird is behind the basket.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

You are playing the game with Clara, Molly and Darren. Where do you hide? Draw a picture.
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Task 1

Task 3

Task 4

Cíl

Prohlédněte si s dítětem obrázky. Umí některé obrázky pojmenovat anglicky? Ukazujte na 
obrázky a ptejte se: What is it? (Co je to?), What is number 5? (Co je číslo 5?), případně: 
What colour is it? (Jakou to má barvu?). Přečtěte slovíčka, dbejte na správnou výslovnost. 
Spojte slova s obrázky. 

Na obrázcích jsou ptáčci, kteří se také zapojili do hry. Spočítejte je. Kde jsou? Napište 
věty podle uvedeného vzoru. Používejte předložky místa tak, jak jsou v komiksu.

Představte si, že si hrajete s Clarou, Molly a Darrenem na schovávanou. Kam se schovají 
oni a kam byste se schovali vy? Nakreslete to. Povídejte si o obrázku. Používejte 
předložky místa. 

Podívejte se na příklady.

Where is Clara? – Clara is behind the tree.  
Where are you? – I am in the tree house.

JAk PRACoVAT S AkTIVITAmI NA STR. 1 AŽ 3.

	si procvičí slovní zásobu spojenou s jarem,  

	si procvičí předložky místa, 

	pracují s komiksem.

Děti:

PozNámkA
Naučte se a procvičujte předložky místa. Pro přehlednost přikládáme tabulku, kterou naleznete na str. 5. 
Tabulku lze rozstříhat a děti mohou skládat k sobě předložky v češtině, v angličtině a obrázky vyjadřující 
tyto předložky. Můžete si s nastříhanými kartičkami zahrát mini pexeso.

komIkS:
•	 Znáte už naše komiksové postavičky? Pokud ne, seznamte se: Molly the Mouse (myška),  

Darren the Dog (pes) a Clara the Cat (kočka). 

•	 Komiks si můžete s dítětem poslechnout (CD Track 24) a zároveň sledovat děj na obrázcích. 
Nejdříve si komiks poslechněte vcelku. Poté pusťte nahrávku ještě jednou, zastavujte po každé 
replice a věty opakujte. Kontrolujte správnou výslovnost. Pokud dítě chce, může napodobovat 
různé hlasy postav. 

•	 Rozdělte si role a zkuste číst hlasem vámi zvolené postavy. Prostřídejte se.
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Učitelé, kteří objednají 11 a více kusů předplatného, dostávají 
učitelskou sadu – časopis, CD, výukový plakát a kalendář, zdarma.

výukový 
plakát
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CD  
s poslechovými

cvičeními 

dvAkrát  
ZA rok

jednou ZA rok

časopisy 
zdarma

kAždý měSíc

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/play.

Časopisy si již nyní můžete 
předplatit na školní rok 2020/21.  
Objednávejte přes svého učitele 
angličtiny za výhodnější cenu.

PŘEDLoŽkY mÍSTA 

Předložka v angličtině obrázek Předložka v češtině

on na čem, na povrchu čeho

in v čem, uvnitř čeho

under pod čím

behind za kým / čím

between mezi dvěma osobami, věcmi 

in front of před kým / čím

učitelský stolní 
kalendář


