
WHAT’S THE MATTER WITH PERZIL AND YO-YEE?
Look at our friends Perzil and Yo-Yee from the planet Puu-puuu. They don’t feel1 well today. They are 
at the doctor’s. Read and listen to the list2 of words (CD Track 1). Circle the eleven words that you can 
see in the picture. Complete sentences 1–5. 

TASK 1

bandage [ˈbændɪdʒ]
chemist’s [ˈkemɪsts]
cold [kəʊld]
cough [kɒf]
cut [kʌt]
doctor [ˈdɒktə(r)]

earache [ˈɪəreɪk]
fall [fɔːl]
headache [ˈhedeɪk]
hospital [ˈhɒspɪtl]
medicine [ˈmedsn]
nurse [nɜːs]

prescription [prɪˈskrɪpʃn]
sick [sɪk]
stomach ache [ˈstʌmək eɪk]
temperature [ˈtemprətʃə(r)]
fever [ˈfiːvə(r)]
toothache [ˈtuːθeɪk]

1 Perzil’s got a .................................................................. on his arm. 

2 Perzil’s holding his teeth. He’s got .................................................................. .

3 Yo-Yee is .................................................................. . She’s got a high .................................................................. .

4 Yo-Yee is holding her stomach. She’s got a .................................................................. .

5 Lucy’s got a .................................................................. . She’s .................................................................. .

TASK 1

RR – AT THE DOCTOR’S
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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Pokyny, jak pracovat  
s aktivitami na str. 1  
a 2, naleznete na str. 3.

2RR

ILLNESSES3 
Match the sentences with the pictures. Match each code with the right letter. Read the coded4 joke.  
Write the answer down.

TASK 2

 He’s got a cold.

 She’s got a bandage.

 He’s coughing. He’s got a cough.

 She’s got a stomach ache.

 He’s got toothache.

 He’s sick.

 He’s got an earache.

 She’s got a high temperature / a fever.

 She’s blowing her nose5.

 She’s got a headache.

A JOKE
Question:  How can you stop yourself from getting a sharp6 pain7 in your eye when you drink chocolate milk?
Answer:     Take the    of the  .

          ...........................................................................................................................................
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Read the sentences. Write have got (’ve got), has got (’s got), 
haven’t  / hasn’t got or have / has in the right places. 

TASK 3

Jane is at the doctor. The doctor is asking her: “What’s the matter with you?”

A Jane is answering: “I …………………………………………. a headache and a cough.”

B The doctor is asking her: “…………………………………………. you got a high 

temperature?”

C Jane is answering: “No, I ……………………………………………. but my mum 

……………………………………………. . She …………………………………………….  

a stomach ache, too.” 1 to feel [fiːl] cítit se 
2 list [lɪst] seznam 
3 illness [ˈɪlnəs] nemoc, 

onemocnění 
4 coded [ˈkəʊdɪd]  

(za)kódovaný, (za)šifrovaný 
5 to blow one’s nose [bləʊ] 

smrkat    
6 sharp [ʃɑːp] ostrý 
7 pain [peɪn] bolest 
8 spoon [spuːn] lžíce, lžička 

Vocabulary

 ► When did you last go to the doctor? What was the problem? Did you 
have a cold / a cough / a stomach ache / an earache / a headache / a high 
temperature / a fever / get an injection / need a bandage...?

CLASS CHAT



 

JAk pRACOVAT S AkTIVITAmI nA STR. 1 A 2.

	si osvojí a procvičí slovní zásobu na téma nemoci, 
	si procvičí věty a fráze spojené s návštěvou doktora,
	zopakují a procvičí časování slovesa „have got“ (mít) v přítomném čase.

Děti:

TIpY nA DAlší pROCVIčOVání SlOVní záSObY S ObRázkEm
•	 Říkejte dítěti slova v různém pořadí. Dítě ukazuje na obrázku. Postupně zrychlujte. Vyměňte si role.
•	 Zakryjte slovíčka. Vzájemně se ptejte: Who’s got a high temperature? Who’s got a bandage? Who’s coughing?, 

druhý odpovídá: Yo-Yee / Perzil / Lucy has. Yo-Yee / Perzil / Lucy is.  
•	 Zakryjte slovíčka. Ptejte se a dítě odpovídá podle obrázku: Has Perzil got a toothache? Yes, he has. Has Lucy got  

a bandage? No, she hasn’t. Vyměňte si role. 

Odpovědi a poslechy  
naleznete na  

www.bridge-online.cz/rr.

TASK 1

TASK 2

TASK 3

CíL

•	 Přečtěte si frázi: What’s the matter with Perzil and Yo-Yee? (Co se děje s …? Co je s …?)
•	 Podívejte se na obrázek na str. 1. Zeptejte se, co dítě na obrázku vidí: What’s in the picture?
•	 Zakryjte dítěti seznam slovní zásoby pod obrázkem, řekněte mu, ať se podívá na obrázek a zkusí říci, jaké mají Perzil, 

Yo-Yee a Lucy zdravotní problémy. What’s the matter with Perzil, Yo-Yee and Lucy? 
•	 Pokud dítě neví, ptejte se: Is Yo-Yee sick? Has she got a high temperature? Has she got a headache? Has Perzil got  

a toothache? Has he got a stomach ache? Is Perzil coughing? a dítě odpovídá podle obrázku: Yes, he / she is. Yes, he / 
she has. No, he / she isn’t. No, he / she hasn’t. 

•	 Nyní si poslechněte nahrávku CD Track 1, sledujte slovíčka pod obrázkem a jejich výslovnost. Zastavte po každém 
slovíčku, dítě slovo zopakuje. Tvořte společně věty o obrázku. Yo-Yee is sick. She’s got a high temperature.  
Perzil’s got a bandage… 

•	 Podívejte se na obrázky. Zakryjte věty uprostřed. Zkuste říci, jaký má každé z dětí zdravotní problém. Pokud si nejste 
jistí, vraťte se k seznamu slovíček na str. 1 a vyhledejte je zde. 

•	 Společně přečtěte věty uprostřed. Zkontrolujte neznámá slovíčka v části „Vocabulary“. Dítě přečte věty nahlas, 
zkontrolujte výslovnost. 

•	 Dítě spojuje věty s odpovídajícími obrázky a doplňuje písmena u obrázků do vtipu podle symbolů. Zkontrolujte 
neznámá slovíčka v části „Vocabulary“.

•	 Dítě přečte celý vtip.

•	 Dítě vyplní cvičení správnými tvary slovesa „have got“. Společně zkontrolujte, čtěte věty nahlas.

RR3

„HAVE GOT“ (mít) 
•	 Dítě projde věty na str. 1 a 2 a vyhledá příklady slovesa „have got“. 
•	 Procvičujte sloveso podle tabulky. Přidejte různá podstatná jména: a book, a car, homework…

SlOVESO „HAVE GOT“ 

osoby kladná věta záporná věta Otázka

I, you I / You’ve got… 
(I / You have got…) I / You haven’t got… Have I / you got…?

He, she, it He / She / It’s got…
(He / She / It has got…) He / She / It hasn’t got… Has he / she / it got…?

We, you, they We / You / They’ve  have…
(We / You /They have got…) We / You / They haven’t got… Have we / you / they got…?

ClASS CHAT
Povídejte si s dítětem o jeho poslední návštěvě u doktora. 
When did you last go to the doctor?  I went to the doctor last week / month / two weeks ago…; What was the problem? 
 I had a cold / a cough / a stomach ache / an earache / a headache / a high temperature / a fever / got an injection / 
needed a bandage...



 

1 alien [ˈeɪliən] vesmírný, 
z vesmíru

2 runny nose [ˈrʌni] nos, 
ze kterého teče 

3 to rest [rest] odpočívat 
4 degree [dɪˈɡriː] stupeň 

(teploty)
5 patient [ˈpeɪʃnt] pacient 
6 in turn [tɜːn] jeden po 

druhém, střídavě
7 wide [waɪd] široce,  

co nejvíce 
8 dentist [ˈdentɪst] zubař 
9 oh my goodness! 

[ˈɡʊdnəs] Proboha!
       in the Recording Scripts

Vocabulary

 ► Read the conversation (CD Track 5) in the Recording Scripts. Role-play it with your friend. 
 ► Read the Language Corner. Read the words on p. 1. Work in pairs. You are a patient and 

your friend is a doctor. What’s wrong with you? How can your friend help you?  
Take it in turns6. 

WHAT’S THE MATTER?

CLASS CHAT

Lucy and her two alien1 friends, Perzil and Yo-Yee, are at the doctor’s. They don’t feel well.  
Listen to a conversation (CD Track 5). Write Perzil, Yo-Yee or Lucy on the right lines.

Finish the sentences with the right words. Listen to the conversation and check your answers.

TASK 1

TASK 2

LANGUAGE CORNER
at the Doctor’s
Doctor Patient5

What’s the matter (with you)?

What’s wrong with your ears / teeth / stomach / 
arm...?

Have you got a fever / a high temperature /  
a headache / a stomach ache...?

You should / need to go home / rest / drink a lot / 
go to hospital / take this medicine...

You don’t need a bandage / to go to hospital...

You’ll be fine / OK in a few days.

I’ve got a cold / a cough /  
a runny nose / a stomach ache / 
an earache / a headache /  
a high temperature / a fever /  
a cut arm...

I’m sick. 

A He’s / She’s got toothache.    ....................................................................

B He’s / She’s got a high temperature / a fever.  ....................................................................

C He’s / She’s got a cold.    ....................................................................

D He’s / She’s got a stomach ache.   ....................................................................

E He’s / She’s got a bandage.    ....................................................................

F He’s / She’s got a runny nose2.   ....................................................................  

G He’s / She’s sick.     ....................................................................

H He’s / She’s coughing. He’s / She’s got a cough. ....................................................................

1 Doctor: So what’s the matter .................................................... you, young lady?

2 Doctor:  You should .................................................... home and rest3 and you’ll be fine in a few days. 

3 Doctor:  Well, I think your arm is OK. You .................................................... need a new bandage.

4 Doctor:  What is .................................................... with your ears?

5 Doctor: And a fever. 50 degrees4! We need to get you to the .................................................... .

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 na téma nemoci, 
	si procvičí věty a fráze spojené s návštěvou doktora,
	si procvičí poslech dialogu.

Děti:

ÚVOD
•	 Podívejte se na obrázek a slovíčka pod obrázkem na str. 1. Zopakujte si s dítětem tuto slovní zásobu.  

Kontrolujte správnou výslovnost. 

TASK 1

TASK 2

CíL

•	 Lucy a její kamarádi jsou u doktora. Necítí se dobře. Podívejte se na obrázek na str. 1. Nyní s dítětem přečtěte nahlas 
věty A–H. Zkontrolujte neznámá slovíčka v části „Vocabulary“. Dítě se pokusí odhadnout, která věta se týká které 
postavy: Lucy, Perzila, nebo Yo-Yee. Podle toho vybírá správné zájmeno: he nebo she.  

•	 Poslechněte si rozhovor mezi Lucy, Perzilem a Yo-Yee (CD Track 5). Pokud je třeba, poslechněte si rozhovor vícekrát. 
•	 Na základě poslechu dítě zapíše správné jméno (Lucy, Perzil, nebo Yo-Yoo) na příslušný řádek.

•	 Přečtěte s dítětem věty vybrané z rozhovoru nahlas a dítě se pokusí odhadnout, jaká slova ve větách chybí.  
Pokud neví, nic se neděje. 

•	 Nyní si poslechněte rozhovor znovu (CD Track 5) a dítě slova zkontroluje, popř. doplní chybějící.
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ClASS CHAT
•	 Přečtěte si s dítětem přepis celého rozhovoru v Recording Scripts (online, CD Track 5). Můžete si při čtení rozhovoru 

zároveň pustit nahrávku, popř. poslouchat a číst jednotlivé věty postupně. Můžete se pokusit napodobit hlasy 
jednotlivých postav. Můžete si i celý rozhovor zahrát jako scénku. 

•	 Nyní si vytvořte vlastní rozhovor mezi doktorem a pacientem. Přečtěte nahlas věty v části „Language Corner“. 
Zkontrolujte význam vět a výslovnost. Rozdělte si s dítětem role a připravte si buď v hlavě, nebo na papíře vhodné 
otázky a odpovědi. Rozhovor si přehrajte. Vyměňte si role.


