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TASK 1

beak [biːk]
claw [klɔː]
ear [ɪə(r)]

eye [aɪ]
feather [ˈfeðə(r)]
fin [fɪn]
fur [fɜː(r)]

head [hed]
leg [leɡ]
shell [ʃel]

tail [teɪl]
whisker [ˈwɪskə(r)]
wing [wɪŋ]

1 H__________________

5 T__________________

8 S__________________

11 F__________________

2 E_____________

6 F_____________________

9 C_____________________

12 B_____________________

3 E_____________

7 F_________________

10 W__________________

13 W_____________________

4 L______________

RR – LOOK AT  
THE ANIMALS
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
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Look at the pictures.  
Read the words.  

Write the words on the lines. The first letters will help you. Listen to CD Track 1 and check your answers. 

TASK 1



Play 2

tail [teɪl]
whisker [ˈwɪskə(r)]
wing [wɪŋ]

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

2RR

1 remaining [rɪˈmeɪnɪŋ] 
zbývající 

2 sharp [ʃɑːp] ostrý 
3 warm [wɔːm] teplý 
4 tortoise [ˈtɔːtəs] 

(suchozemská) želva 
5 cheer [tʃɪə(r)] radost, 

dobrá nálada 
6 to bloom [bluːm]  

(roz)kvést 
7 to blow [bləʊ] vanout
8 to buzz [bʌz] bzučet

Vocabulary

WHICH ANIMAL HAS...? 
Read the sentences. Find the correct words in the snake. Write them on the lines.  
Put the remaining1 letters in the joke. 

A SPRING POEM
Read the spring words. Can you put them in the poem? 
Listen to CD Track 3 and check your answers.

 ► Work in pairs. Choose an animal. Don’t tell your friend. Say what it looks like.  
Can your friend guess what animal it is? 

 ► Do you like spring? Why? What do you usually do in spring? What is the spring 
weather in your country?

TASK 2

TASK 3

CLASS CHAT

A JOKE
Question:  Why are cats good at video games?

Answer:     _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _ _.

A CAT has two ....................................., two ....................................., a ....................................., a ..................................   
and ..................................... on its head. It has ..................................... to keep it warm. It has four 
..................................... and a lot of sharp2 ..................................... . 

BIRDS can fly, they have ..................................... . They have ..................................... to keep them warm3.  
The bird’s mouth is called a ..................................... . 

TORTOISES4 have ..................................... to keep them safe. 

FISH need ..................................... and a ..................................... for swimming.

Listen to CD Track 2 and check your answers.

Spring is here
Let’s give some cheer5!

1_______________________ bloom6, 2_______________________ grow

3_______________________ falls, 4_______________________ blow7

5_______________________ buzz8, 6_______________________ play

Say hooray! Spring is today!

winds          flowers          bees          trees          kids          rain
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 Grey Seals
1

JAK pRACOVAT S AKTIVITAMI NA STR. 1 A 2.

	si osvojí a procvičí slovní zásobu na téma části těla zvířat, 
	si procvičí slovní zásobu spojenou s jarem,
	si procvičí mluvení o oblíbených zvířatech.

Děti:

TIpY NA dALší pROCVIčOVáNí SLOVNí záSObY S ObRázKEM
•	 Říkejte dítěti slova v různém pořadí. Dítě ukazuje na obrázky. Postupně zrychlujte. Vyměňte si role.
•	 Zakryjte slovíčka. Ukazujte si vzájemně části těl na obrázcích a ptejte se: What is this?, druhý odpovídá: It’s…
•	 Zakryjte slovíčka. Ukazujte si části těl na obrázcích. Ptejte se a dítě vás opravuje: Is this a nose? No, it’s a beak. 

Vyměňte si role. 
•	 Dívejte se na obrázky zvířat v knihách, nebo na internetu. Dítě pojmenuje části těla anglicky. 
•	 Zeptejte se dítěte na jeho oblíbené zvíře a na to, jaké má části těla. What’s your favourite animal? It’s a cat.;  

What body parts does a cat have? It has four legs, claws, fur, a head, two eyes…

TIpY NA HRu
•	 Dítě si vymyslí zvíře a popíše části jeho těla, např. It has four legs, a head, a shell and claws. Vy hádáte, co je 

to za zvíře. Vyměňte si role. 

•	 Připravte si papír. Jeden z vás si vybere zvíře a pomalu ho popíše v angličtině, např. It’s really big. It has 
four legs. It has long fur. It’s brown or black. It has claws and long teeth. It has two ears on top of its head. 
It has a big nose. It has small eyes. It can walk on four legs or two legs. It eats fish, fruit and other things… 
Druhý z vás se pokusí zvíře podle popisu nakreslit a uhodnout, co je to za zvíře. První osoba může průběžně 
opravovat chyby, např. No, the body is bigger / the legs are shorter...

ÚVOd
Zeptejte se dítěte: What are the parts of your body? Možná odpověď je: I’ve got two arms, two legs, fingers, toes, eyes, 
ears, a nose, a mouth and hair.

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/rr.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

CíL

•	 Podívejte se na obrázky na str. 1. Zakryjte dítěti seznam slovní zásoby pod obrázkem, řekněte mu, ať se podívá na 
obrázek a zkusí vyjmenovat některé ze zvířecích částí těla. What’s this? It’s a leg / head / nose. 

•	 Pokud dítě neví, ptejte se na jednotlivá slovíčka: What’s a leg? a dítě ukazuje na obrázku. 
•	 Nyní dítě napíše slovo pro každou část těla na řádek. První písmeno mu pomůže. 
•	 Nyní si poslechněte nahrávku CD Track 1, sledujte slovíčka pod obrázkem a jejich výslovnost. Zkontrolujte odpovědi na 

řádcích, případně opravte. Zastavte po každém slovíčku, dítě slovo zopakuje. Sledujte pečlivě výslovnost.

•	 Pojmenujte obrázky zvířat kolem hada a jejich části těl. 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. 

•	 Společně přečtěte věty pod hadem. Zkontrolujte neznámá slovíčka v části „Vocabulary“. Společně se zamyslete nad 
chybějícími slovy, ale zatím nic nedoplňujte. 

•	 Dítě řeší rébus, hledá slova a doplňuje je do vět. 
•	 Poslechněte si CD Track 2 a zkontrolujte své odpovědi. 
•	 Nyní dítě vypíše zbývající písmena a přečte si celý anglický vtip.

•	 Přečtěte společně slova spojená s jarem. 
•	 Přečtěte společně verše básně. Zkontrolujte neznámá slovíčka v části „Vocabulary“.
•	 Dítě doplní chybějící slova do veršů.
•	 Poslechněte si celou báseň (CD Track 3) a zkontrolujte své odpovědi.
•	 Dítě čte báseň nahlas. Procvičujte výslovnost.

RR3



1 grey seal [ˌɡreɪ ˈsiːl] tuleň 
kuželozubý

2 human [ˈhjuːmən] člověk 
3 mammal [ˈmæml] savec
4 to weigh [weɪ] vážit 
5 eel [iːl] úhoř 
6 octopus [ˈɒktəpəs] 

chobotnice 
7 shrimp [ʃrɪmp] garnát 

(mořský ráček)
8 tasty [ˈteɪsti] chutný 
9 orca [ˈɔːkə] kosatka 
10 to dive [daɪv] potápět se 
11 deep [diːp] hluboko 
12 whisker [ˈwɪskə(r)] vous 
13 way [weɪ] způsob 
14 blind [blaɪnd] slepý 
15 hunter [ˈhʌntə(r)] lovec
16 current [ˈkʌrənt] proud 
       in the Recording Scripts

Vocabulary

are 

grey seals 

good at 

hearing?

 Grey Seals
1

I am a grey seal. I live in 
Ireland. There are many 
of us everywhere in the 

UK. Grey seals live in big colonies by 
the sea. Some colonies can have over 
6,000 seals. How many people live 
with you?
I am the biggest mammal3 in the UK.  
I can be up to three metres long and  
I weigh4 up to 400 kilograms. Girl seals 
can live up to 35 years and boys live 
up to 25 years. 

I love to eat! My favourite food is fish. 
Are you surprised? I also like to eat 
eels5, octopus6 and shrimp7. Some 
seabirds are very tasty8 but they are 
hard to catch. 
Animals that like to eat me are sharks 
and orcas9. Be careful. Sharks can eat 
you, too.
To get my food I dive10 underwater.  
I can go up to 70 metres deep11. I’m  
a fast swimmer. I can swim at up to  
35 kph* but I usually swim at 10 kph.

Read the sentences. There’s one mistake in each sentence. 
Listen to CD Track 8 and correct the mistakes.

TASK

1 Grey seals can see really well with their big whiskers12.
2 The most important way13 they find food is with their eyes.
3 They can see so well that even a blind14 seal can easily find something tasty 

in the cold dark ocean.

*GloSSary
kph – kilometres per / an hour 

an octopus 
and shrimp

Hi. I have a question for you. What says “arf, arf, arf”? A silly human2 who wants to sound like a seal. That was funny, right? No? You humans don’t know what’s funny. I’m a seal and I think it’s very funny. 

4RR

Pokyny, jak pracovat  
s aktivitami na str. 4, 
naleznete na str. 5.



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

RR5

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.

	si procvičí slovní zásobu spojenou se zvířaty a konkrétně s tuleněm kuželozubým, 
	si procvičí čtení,
	si procvičí gramatickou vazbu to be good at doing something.

Děti:

ÚVOd
•	 Podívejte se na obrázky na str. 4, zeptejte se dítěte: What animals can you see? Do you know what they’re called?
•	 Zeptejte se dítěte: What body parts do they have? 
•	 Přečtěte společně otázku ve žlutém kolečku. Dítě si zkusí tipnout, zda má tuleň dobrý sluch. 

čTENí
•	 Nejdříve si poslechněte celý článek bez textu (CD Track 7). Povídejte si o tom, čemu dítě rozumělo, můžete i v češtině. 

Pak si přečtěte s dítětem celý článek nahlas. Označená slovíčka zkontrolujte v části „Vocabulary“. Nakonec si můžete 
nahrávku opět pustit.  

•	 Držte stranu tak, aby dítě na text nevidělo. Ptejte se na text, např. How many years can girl seals live? Girl seals can 
live for 35 years. Dítě zkusí odpovědět zpaměti. 

To be good aT doing
•	 Vraťte se k otázce ve žlutém kruhu. Are grey seals good at hearing? Dítě odpoví na otázku. Yes, they are.
•	 Tato gramatická vazba se tvoří následujícím způsobem: I am / you / we / they are / he / she / it is good at verb+ing.
•	 Zeptejte se dítěte: What are you good at? Dítě odpovídá, např. I‘m good at reading / playing football / cooking / 

singing. Zkontrolujte, že vazba je gramaticky správná. 
•	 Ptejte se a odpovídejte, např. Are you good at dancing? Yes, I am / No, I’m not. Střídejte se.

TASK

CíL

•	 Nejdříve dítě přečte věty nahlas, zkontrolujte výslovnost. 
•	 Dítě se pokusí uhádnout, která informace je v každé větě chybná. Zatím nic neopravuje. 
•	 Poslechněte CD Track 8. Najděte a opravte ve větách chyby. 
•	 Dítě čte nahlas opravené chyby. Zkontrolujte výslovnost. 

                              ©
 Bridge Publishing H

ouse

CD
MAY-JUNE

2020

R-CD-PRINT-2020-05.indd   1

23.4.2020   15:00:27CD s poslechovými
cvičeními 

R-CARD-2020-32.indd   2
30.1.2020   10:40:53

výuková 
karta 

výukový plakát

učitelský stolní 
kalendář

Teachers’ File
časopisy 
zdarma

kAždý měSíc jednou ZA rok


