
Play1

RR – what aRe they 
weaRing?
Výukový materiál vybraný  
z anglického časopisu RR, 
určený k volnému šíření  
a kopírování. 

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

Look at our friends Perzil and Yo-Yee from the planet Puu-puuu. They are visiting Lucy. What are they 
wearing? Read and listen to the list1 of words (CD Track 1). Write 12 types of clothes that you can see  
in the picture in box A. Write 6 types of clothes that you can’t see in the picture in box B.

TASK 1

boots [buːts]
coat [kəʊt]
dress [dres]
(sun)glasses [ˈ(sʌn)ɡlɑːsɪz]
gloves [ɡlʌvz]

hat [hæt]
jacket [ˈdʒækɪt]
jeans [dʒiːnz]
scarf [skɑːf]

shirt [ʃɜːt]
shoes [ʃuːz]
shorts [ʃɔːts]
skirt [skɜːt]
socks [sɒks]

sweater [ˈswetə(r)]
swimsuit [ˈswɪmsuːt]
trousers [ˈtraʊzəz]
T-shirt [ˈtiː ʃɜːt]
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Play 2

Pokyny, jak pracovat  
s aktivitami na str. 1  
a 2, naleznete na str. 3.

1 list [lɪst] seznam
2 word search [ˈwɜːd sɜːtʃ] 

osmisměrka 
3 remaining [rɪˈmeɪnɪŋ] 

zbývající 
4 to happen [ˈhæpən]  

stát se 
5 to throw [θrəʊ] hodit 
6 wet [wet] mokrý

Vocabulary

 ► What are you wearing today?
 ► What are your favourite clothes? What do you like wearing? 
 ► What’s your favourite colour?
 ► What do you usually wear to school? 
 ► What do you usually wear in spring / summer / autumn / winter?

2

CLASS CHAT

sweater [ˈswetə(r)]
swimsuit [ˈswɪmsuːt]
trousers [ˈtraʊzəz]
T-shirt [ˈtiː ʃɜːt]

RR
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S S K I R T E A I A T

W E T R I H S T X X T

Listen to the joke (CD Track 2). 

A JOKE
Question:  

?

Answer: 

G E T S .

Look at the pictures. Find the correct words in the word search2. Copy the remaining3 letters  
to make the joke.

TASK 2



Jak pRaCoVat S aktiVitami na StR. 1 a 2.

	osvojí a procvičí slovní zásobu na téma oblečení, 
	procvičí barvy.

Děti si:

tipy na další pRoCVičoVání SloVní záSoby S obRázkem
•	 Říkejte dítěti slova v různém pořadí. Děti ukazují na obrázku. Postupně zrychlujte. Vyměňte si role.
•	 Ukazujte si vzájemně jednotlivé kusy oblečení na obrázku a ptejte se: What is this?, druhý odpovídá: It’s…
•	 Ptejte se: What is Perzil/Lucy/Yo-Yee wearing?, dítě odpovídá celou větou: He’s/She’s wearing…
•	 Procvičujte barvy. Ptejte se: What’s purple/orange/white…? Dítě odpovídá. Vyměňte si role.
•	 Ptejte se a dítě vás opravuje: Is she wearing blue trousers?; No, she’s wearing brown trousers. Vyměňte si role. 

tipy na hRu
•	 Vytvořte z různých částí oblečení na podlaze hromadu. Říkejte dítěti, co si má obléci:  

Put the shoes on; Put the hat on... Takto vytvořte nějaký bláznivý outfit. 
•	 Střídejte příkazy, co si má obléci (např. Put your trousers on.) a co svléci (např. Take your hat off.) Zrychlujte.

ÚVod
Zeptejte se dítěte: What are you wearing today? Možná odpověď je: I’m wearing a (yellow) T-shirt, (blue) shorts, (white) 
socks and (black) shoes.

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/rr.

TASK 1

TASK 2

CíL

•	 Podívejte se na obrázek na str. 1. Mimozemšťané Perzil a Yo-Yee z planety Puu-puuu jsou na návštěvě u své 
kamarádky Lucy. Co mají na sobě?

•	 Zakryjte dítěti seznam slovní zásoby pod obrázkem, řekněte mu, ať se podívá na obrázek a zkusí vyjmenovat části 
oblečení, které zde vidí, popř. jejich barvu: What is Lucy/Perzil/Yo-Yee wearing?; What colour is Yo-Yee’s scarf?

•	 Pokud dítě neví, ptejte se na jednotlivá slovíčka: What’s dress / trousers?, a dítě ukazuje na obrázku. Pokud si nejste 
jisti výslovností, pusťte dítěti nahrávku CD Track 1, zastavujte po jednotlivých slovíčkách. Dítě ukazuje oblečení na 
obrázku. 

•	 Nyní si poslechněte nahrávku CD Track 1, sledujte slovíček pod obrázkem a jejich výslovnost. Zastavte po každém 
slovíčku, dítě slovo zopakuje. Snažte se společně napodobit výslovnost co nejlépe. Hledejte oblečení na obrázku.

•	 Podívejte se na obrázky oblečení kolem osmisměrky a pojmenujte je. Pokud si dítě není jisté, vraťte se k seznamu 
slovíček na str. 1 a vyhledejte je zde. Říkejte si slovíčka nahlas a procvičujte správnou výslovnost. 

•	 Dítě řeší osmisměrku, vyhledává slovíčka podle obrázků. Slovíčka mohou být umístěna ve všech osmi směrech. 
•	 Zbývající písmena vpište do boxů pod osmisměrkou ve stejném pořadí, v jakém se objevují v osmisměrce. Získáte tak 

otázku a odpověď, které tvoří anglický vtip. Tři neznámá slovíčka si můžete zkontrolovat v části „Vocabulary“. 
•	 Vtip si zkontrolujte na nahrávce CD Track 2. Nahrávku si pusťte a opakujte. 

ClaSS Chat
Povídejte si s dítětem o oblečení. 

What are you wearing today? → I’m wearing...; What are your favourite clothes? → My favourite clothes are...;  

What do you like wearing? → I like wearing...; What’s your favourite colour? → My favourite colour is...;  

What do you usually wear to school? → I usually wear...;  

What do you usually wear in spring / summer / autumn / winter? → In spring I usually wear...

RR3

•	 Nyní dítě vypíše na řádky „A“ kusy oblečení, které se na obrázku nacházejí (12 slovíček), a na řádky „B“ ty, které zde  
nenajde (6 slovíček).



VErb: TO HAVE

1 fashion [ˈfæʃn] móda 
2 fashionable [ˈfæʃnəbl] módní 
3 outfit [ˈaʊtfɪt] oděv, oblečení 
4 bubble [ˈbʌbl] bublina 
5 soft [sɒft] plyšový 

6 comfortable [ˈkʌmftəbl] pohodlný 
7 slime [slaɪm] slizový 
8 nickname [ˈnɪkneɪm] přezdívka 
9 character [ˈkærəktə(r)] postava 

(např. filmová) 

10 season [ˈsiːzn] televizní série / 
řada 

11 suit [suːt] oblek 
12 spot [spɒt] místo, pozice

Vocabulary

PoP StylePoP StylePoP Style
Do you like fashion1? Do you have clothes like everyone else, or clothes like no one else? Here 

are some of our favourite fashionable2 stars in some of their most famous outfits3.

 lady Gaga
Lady Gaga has many 
famous outfits. We loved 
the dress made of plastic 
bubbles4. The coat made 
out of soft5 frogs was 
interesting. In this picture, 
she has a dress made out 
of meat. Yes, real meat – 
18 kilograms of it. She said 
it was comfortable6, but  
I don’t know. Would you 
wear it? Or eat it?

  Millie Bobby Brown
Trousers or a dress? 
In this picture, 
Millie Bobby Brown 
has both. We 
know Mills (that’s 
Millie’s nickname8) 
from the TV show 
Stranger Things. 
Her character9, 
Eleven, has 
different clothes 
and hair in every 
season10. In real life, 
she has very cool 
clothes.

 Billie eilish
Today’s teen superstar 
Billie Eilish likes clothes. 
She doesn’t have clothes 
like other teenagers 
(or even like other pop 
stars). She likes big 
clothes. Here she has 
clothes made for her by 
Gucci. They are in her 
favourite colours – black 
and “slime7 green” – like 
her hair.

  lil Nas X
Lil Nas X’s music is a fun 
mix of styles. His famous 
song “Old Town Road” is 
a mix of country and rap. 
His fashion is a fun mix of 
styles, too, like this pink 
cowboy suit11. “Old Town 
Road” was number one 
in America for 19 weeks. 
Then Billie Eilish made 
“Bad Guy”, and she took 
the number one spot12. 
Poor Nas. But it’s OK; 
they are friends.

4RR
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TASK 1

TASK 2

1 He / She has got two favourite colours.   lady gaga         billie         millie         lil nas X

2 His / Her song mixes country and rap.    lady gaga         billie         millie         lil nas X

3 He / She has got a dress made of plastic.   lady gaga         billie         millie         lil nas X 

4 His / Her hat is the same colour as his / her dress.  lady gaga         billie         millie         lil nas X 

5 One of his / her dresses is very heavy.    lady gaga         billie         millie         lil nas X 

6 He / She plays in a very famous TV show.   lady gaga         billie         millie         lil nas X

7 He / She likes wearing big clothes.    lady gaga         billie         millie         lil nas X

8 The name of her character is a number.    lady gaga         billie         millie         lil nas X

Read the sentences. Circle the right name.

what do the people in the picture have? Complete sentences and questions a–J  
with one word on each line.

SloVeSo „to haVe“ 

osoby kladná věta záporná věta otázka

i, you I / You have… I / You don’t have… Do I / you have…?

he, she, it He / She / It has… He / She / It doesn’t have… Does he / she / it have…?

we, you, they We / You / They have… We / You / They don’t have… Do we / you / they have…?

A Sally _______________ a yellow top. 

B Tim _______________ a skateboard. 

C Madison _______________   _______________   _______________ a phone.

D Jake _______________ a pair of sunglasses.

E Courtney _______________ a bike.

F _______________ Madison _______________ a hat?

G _______________ Tim have glasses?

H _______________ the kids ______________ a radio?

I How many kids _______________ white shoes?

J Who _______________ blue shorts? Sally

tim

Madison

Marcia

Courtney

Jake



Učitelé, kteří objednají 11 a více kusů předplatných, dostávají učitelskou sadu – 
časopis zdarma, CD, teacher’s file, kartu, výukový plakát a kalendář, zdarma.

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

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/rr.

Jak pRaCoVat S aktiVitami na StR. 4 a 5.

	procvičí slovní zásobu na téma oblečení, 
	procvičí čtení,
	zopakují a procvičí časování slovesa „to have“ (mít).

Děti si:

ÚVod
•	 Podívejte se na obrázky známých osobností, zeptejte se dítěte: Who are these people? Do you know them?
•	 Zeptejte se dítěte, co mají lidé na sobě: What are they wearing?  
•	 Dítě rychle projde texty a vyhledá co nejvíce slovíček, které vyjadřují typy oblečení. Napíše je.

čtení
•	 Přečtěte s dítětem nahlas všechny čtyři texty. Označená slovíčka zkontrolujte v části „Vocabulary“. 
•	 Odpovězte na následující otázky: What is Lady Gaga’s dress made of? How heavy is it? What does Billie Eilish like 

wearing? What is her favourite colour? Why is MIllie Bobby Brown famous? What is the name of her character in  
the TV show? What is Lil Nas X’s famous song? Who is his friend?

TASK 1

TASK 2

CíL

•	 Instrukce: zakroužkujte osobnost, které se věta týká. 
•	 Nejdříve dítě přečte věty nahlas, kontrolujte výslovnost. 
•	 Dítě v textech ověří (najde informaci), o jakou osobnost se jedná a zakroužkuje správnou odpověď. 

„to haVe“ (mít) 
•	 POZOR! Další možnost, jak v angličtině vyjádřit sloveso „mít“ je pomocí tvaru „have got“  

(e.g. I’ve got a car. Have you got a car. I haven’t got a car.)
•	 Dítě si opět projde texty a vyhledá příklady slovesa „to have“.
•	 Procvičujte sloveso podle tabulky. Přidejte různá podstatná jména: a book, a car, homework…

•	 Nejdříve se podívejte na obrázek. Ptejte se dítěte: What is he / she wearing?  
What does he / she have? What colour is his / her T-shirt / shorts / shoes…?

•	 Dítě vyplní cvičení. Společně zkontrolujte, čtěte věty nahlas.
                              ©
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