
Play1

RR – LET’S GO!
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 talking to their friend Lucy. 
How would they like to travel? Read and listen to the list1 of words (CD Track 1). Can you see any of 
the things in the picture? Circle them. Answer the questions below the picture. 

TASK 1
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airport [ˈeəpɔːt]
bike [baɪk]
boat [bəʊt]
bus [bʌs]

bus station [ˈbʌs steɪʃn]
bus stop [ˈbʌs stɒp]
car [kɑː(r)]
helicopter [ˈhelɪkɒptə(r)]
lorry [ˈlɒri]

motorbike [ˈməʊtəbaɪk]
plane [pleɪn]
taxi [ˈtæksi]
ticket [ˈtɪkɪt]

train [treɪn]
train station [ˈtreɪn steɪʃn]
tram [træm]
trip [trɪp]

A How would Lucy like to travel? ...................................................................................................................................

B How would Yo-Yee like to travel? ...................................................................................................................................

C How would Perzil like to travel? ...................................................................................................................................

by

by

by



Play 2

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

2RR

1 list [lɪst] seznam 
2 trunk [trʌŋk] chobot (sloní),  

kufr = zavazadlový prostor (AmE) 
3 means of transport [ˌmiːnz əv 

ˈtrænspɔːt] dopravní prostředek 
4 way [weɪ] trasa, cesta 
5 no matter [ˈmætə(r)] bez ohledu 

na, nehledě na 
6 fast [fɑːst] rychlý 
7 railway [ˈreɪlweɪ] železniční trať, 

železnice

Vocabulary

Look at the pictures. Write the right words in the puzzle. Copy the coloured letters into the joke. 

A TRANSPORT POEM 
Read the sentences in the box. Can you write them somewhere in the poem?
Listen to CD Track 2 and check your answers.

 ► Do you like travelling by car / train / plane / bike? Why / Why not? 
 ► How often do you travel by car / train / plane / bike?
 ► How do you travel to school? How long does it take?

TASK 2

TASK 3

CLASS CHAT

How can we get to Paris?

How can we get to Rome?
........................................................................................................................................................

So many ways4 to go
........................................................................................................................................................

No matter5 how far
........................................................................................................................................................

As fast6 as a hurricane 
........................................................................................................................................................

Along a railway7

........................................................................................................................................................

It’s so good for us
........................................................................................................................................................

That’s something all kids like!

A JOKE
Question: How are cars like elephants?
Answer:

v .

We can fly a plane          

We can take a bus          

So many means of transport3

We can drive a car

We can go by train

We can ride a bike
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JAk pRACOVAT S AkTIVITAmI nA STR. 1 A 2.

	si osvojí a procvičí slovní zásobu na téma cestování a dopravy, 
	si procvičí mluvení o místech, která by rády navštívily. 

Děti:

TIpY nA dALší pROCVIčOVání SLOVní záSObY S ObRázkEm
•	 Říkejte dítěti slova v různém pořadí. Dítě ukazuje na obrázku. Postupně zrychlujte. Vyměňte si role.
•	 Ukazujte si vzájemně dopravní prostředky na obrázku a ptejte se: What is this? Druhý odpovídá: It’s…
•	 Ukazujte na dopravní prostředky na obrázku. Ptejte se a dítě vás opravuje: Is this a train? No, it’s a bus.  

Vyměňte si role. 

TIpY nA HRu
•	 Použijte buď hračky, nebo nakreslené obrázky dopravních prostředků. Vše dejte na hromádku. Vyberte 

nějaké velmi vzdálené místo, např. Čínu, Antarktidu, Aljašku, Měsíc… 
•	 Ptejte se dítěte: We‘re going to China / Antarctica / Alaska / the moon. We need to take three types 

of transport. How do we get there? Dítě odpovídá: First, we go by plane / bus / car... to Italy / France / 
England... Then we go by boat / plane / train to... Then we go by bike / boat / plane... to China / Antarctica / 
Alaska / the moon.

•	 Použijte hračky, nebo nakreslené obrázky a mapu. Ukazujte si místa, kde budete měnit dopravní prostředky. 

ÚVOd
Zeptejte se dítěte: How do you go to (school / the park / the supermarket...)? Možná odpověď je: I go to (school) by bus / 
tram / metro / car / train / I walk to (school).

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/rr.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

CíL

•	 Podívejte se na obrázek na str. 1. Mimozemšťané Perzil a Yo-Yee z planety Puu-Puuu jsou na návštěvě u své 
kamarádky Lucy. Jak by každý z nich rád cestoval? 

•	 Zakryjte dítěti seznam slovní zásoby pod obrázkem. Dítě se podívá na obrázek a zkusí vyjmenovat dopravní 
prostředky, které zde vidí: What is Lucy talking about? What’s on the floor? What’s on the wall? What’s outside?

•	 Pokud dítě neví, ptejte se na jednotlivá slovíčka: What’s a train / plane / boat? a dítě ukazuje na obrázku. 
•	 Nyní si poslechněte nahrávku CD Track 1, sledujte slovíčka pod obrázkem a jejich výslovnost. Zastavte po každém 

slovíčku, dítě slovo zopakuje. Snažte se společně napodobit výslovnost co nejlépe. Hledejte slova na obrázku.

•	 Pojmenujte obrázky dopravních prostředků kolem spirály. 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 doplňovačku podle obrázků. Barevně označená písmena napíše do políček pod spirálou a zjistí řešení 
anglického vtipu. Neznámá slovíčka lze zkontrolovat v části „Vocabulary“. 

•	 Přečtěte s dítětem nahlas verše básně. Pak přečtěte chybějící verše ve žlutém poli. Zkontrolujte neznámá slovíčka  
v části „Vocabulary“. 

•	 Chybějící verše se často rýmují s následujícími verši. Hledejte s dítětem slova na konci veršů, která se rýmují. 
•	 Podle rýmů a významu dítě doplní chybějící verše. 
•	 Poslechněte si celou báseň (CD Track 2) a zkontrolujte své odpovědi. 
•	 Dítě čte báseň nahlas. Procvičujte výslovnost. Dítě čte báseň ještě jednou a zároveň ukazuje na slova na str. 1. 

CLASS CHAT
Povídejte si s dítětem o cestování a dopravě. 

Do you like traveling by car / train / plane / bike? Why / Why not?  Yes, I do / No, I don’t because...; How often do you 
travel by car / train / plane / bike?  I travel by car / train / plane / bike every day / every weekend / on Tuesdays / on 
school days / I often / sometimes / rarely / never travel by car / train / plane / bike.; How do you travel to school? How 
long does it take?  I travel to school by bus / tram / metro / bike. It takes a long time / It doesn’t take long / It takes five 
minutes / half an hour / an hour.

•	 Nyní dítě přečte věty A–C a odpoví podle obrázku. 
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PUZZLE TIME 
TIME TO TRAVEL
Six friends are going on holiday to different places. 
Who is going where? How are they going there?

TASK 

Jack

going to ____________

         by ____________

Arianna

going to ____________

           by ____________

Claire

going to ____________

           by ____________

Isaac

going to ____________

           by ____________

Kylie

going to ____________

           by ____________

Zach

going to ____________

           by ____________

 ► One of the girls is going to Mars.

 ► Kylie is going somewhere really cold.

 ► Someone is going by car.

 ► The person going to Hawaii is a girl.

 ► One of the boys is going by helicopter.

 ► Someone is going to London by taxi.

 ► Isaac is going to school.

 ► Arianna is going to an island.

 ► Someone is going to the park by plane.

 ► There is a train going to Antarctica.

 ► Zach isn’t going to a different country.

 ► Someone is going to a different planet by bus.

Pokyny, jak pracovat  
s aktivitou na str. 4, 
naleznete na str. 5.
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JAk pRACOVAT S AkTIVITOu nA STR. 4.

	si procvičí slovní zásobu na téma cestování a dopravy, 
	si procvičí čtení a logické myšlení,
	si procvičí gramatickou vazbu am / is / are going to (place) by (transport).

Děti:

ÚVOd
•	 Přečtěte s dítětem nahlas instrukce a jména dětí na obrázcích. Ptejte se dítěte: Where do you think Jack / Claire / 

Isaac... is going, and how is he / she getting there? Dítě si představí možné odpovědi, např. I think Jack is going to  
the cinema by bike.

TASK

CíL

•	 Přečtěte s dítětem věty pod obrázky. Zkontrolujte význam a výslovnost. 

•	 Dítě si připraví papír na poznámky. Napíše dva seznamy označené „places“ a „transport“. Bude hledat celkem 6 míst  
a 6 dopravních prostředků pro 6 dětí. Slovíčka vypíše do obou seznamů. 

•	 Ptejte se dítěte: How do you think someone can go to Hawaii / Antarctica / Mars? Dítě odpovídá podle seznamů:  
I think someone can go to Hawaii / Antarctica / Mars by car / helicopter / plane...

•	 Podle nápověd se pokuste vyřešit tuto logickou úlohu. Nabízíme dvě metody:

o 1 Projděte nápovědy, až narazíte na tu, kterou můžete vyřešit ihned, např. Kylie is going somewhere really 
cold (jediná možnost je Antarctica). Zapište informaci a vyřaďte tuto možnost. Takto pokračujte, dokud úlohu 
nedořešíte. 

o 2 Připravte si logickou tabulku (str. 6). Uveďte křížek x tam, kde je kombinace nesprávná, a fajfku , kde je 
kombinace možná.

•	 Když naleznete řešení úlohy, tvořte věty, např. Jack is going to London by taxi. Ptejte se na některé nesmyslné 
varianty, např. Can you go to Hawaii by car? No, because Hawaii is an island.

TIpY nA HRu
•	 Rozstříhejte papír na 16 malých karet. Na každou kartu napište buď jeden dopravní prostředek, nebo jedno 

místo, kam cestovat. Uveďte i nějaká bláznivá místa, např. New York, Japan, the cinema, the moon, Jupiter... 

•	 Rozdělte karty na dva balíčky: „místa“ a „dopravní prostředky“. Střídejte se. Kdo je na tahu, vybere vždy 
jednu kartu z každého balíčku a vytvoří větu, např. I‘m going to Paris by helicopter. Vymýšlejte legrační věty 
a bavte se. 

•	 Nakonec může dítě některé vtipné věty nakreslit.



Učitelé, kteří objednají 11 a více kusů předplatného, dostávají učitelskou sadu – 
časopis, 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.
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