
 

 

 

 

 
   

E-BOOK NA DOMA 
 

 

ANGLIČTINA 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 Opakování si naplánujte na 20-30 minut denně. 
 

 Opakujte vždy jen 1 téma. 
 

 Pokud v tématu chcete učit nová slovíčka, přidávejte vždy 
maximálně 3. 

 

 Pokud má dítě velmi dobře osvojená 2-3 témata, zkuste propojit. 
 

 Mluvte na děti anglicky, pokud nerozumí nebo si nejsou jisté, 
zopakujte pomalu česky a znovu anglicky (= „switchování“ ). 
 

 Čím častěji každé slovíčko děti uslyší tím lépe se jim vtiskne do 
paměti (ve spojení s obrázkem je výsledek efektivnější).  
 

 Písničky a pohádky jsou velmi příjemné doplnění učení, je ale 
potřeba znát alespoň pár tematických slovíček a uvidíte, že děti 
videům lépe porozumí a jejich zájem o jazyk se prohloubí. 

 
 
 
 
 

So, are you ready :)? 3, 2, 1 - LET´S GO :) 
 



 

 

 

1) ČÁSTI TĚLA  - BODY PARTS 
 

OBRÁZKY S POPISKY ČÁSTÍ TĚLA  
 odkaz zde 

 

 Začněte jednoduchými slovíčky - EYES, HAIR, NOSE, HANDS, FINGERS a 
poté, co uvidíte, že děti už je mají pevně zafixované, pokračujte ke složitějším.  

 
SPOLEČNÁ HRA – PTEJTE SE: 
 

 Where do you have - nose, toes, eyes, hair apod. a naopak děti se mohou ptát 
vás  

 How many legs do you have? How many fingers? How many lips? … 

 
VIDEO - části těla  
 video 1 
 video 2 

 
AKTIVITY NA POČÍTAČI / TABLETU 
 odkaz 1 
 odkaz 2 
 odkaz 3 

 
PÍSEŇ - Head, Shoulders, Knees and Toes 
 odkaz zde 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lq7qR5Di-JL9O-xfwFYewSHvwQlquD59
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=hD1kDoXuvws
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-2
https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY


 

 

 

2) OBLEČENÍ – CLOTHES 

 
OBRÁZKY OBLEČENÍ 
 odkaz zde 

 

 Začněte opět s jednoduchými slovíčky: SHOES, SHIRT, SCARF, JACKET, … 
 Vytiskněte si obrázky, nechte děti říkat a ukazovat, která slovíčka si pamatují.  
 Až mají děti některá slovíčka dobře zafixovaná, přidávejte maximálně 3 nová. 
 Pokročilé děti ať odpovídají celou větou. Př.: „Shoes are here.“ 
 Hledejte s dětmi shodné oděvy na obrázcích. Zkuste je spočítat: „How many 

jackets do you see on pictures?“ 

 
PÍSNIČKY  
 

Dress Up With Steve and Maggie 
 odkaz zde 
 

Put On Your Shoes 
 odkaz zde 

 
VIDEO O OBLEČENÍ  
 odkaz zde 

 
 

 Téma OBLEČENÍ můžete propojit s tématem ČÁSTI TĚLA. 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s4lVIRrgImz_iEBDAo4aX-7wPZElElUs
https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70


 

 

 

3) ROČNÍ OBDOBÍ – SEASONS 
 
OBRÁZKY K TÉMATU ROČNÍ OBDOBÍ 
 odkaz zde 

 

 Nechte děti nejprve vybarvit omalovánku a zopakujte si názvy všech čtyř ročích 
období. 

 Další obrázky si vytiskněte, společně rozstříhejte a pomozte dětem přiřazovat 
k jednotlivým obdobím. Zpočátku stačí ke každému 4 slovíčka, např. takto: 

 

SPRING -flower, tulip, seeds, butterfly 
SUMMER - ice cream, beach, sea, sunglasses 
AUTUMN -  apple, pumpkin, chestnut, rain 
WINTER - snowman, snowflake, snow, ice  

 
 Pokud děti nebudou znát názvy některých obrázků, mohou je jen přiřadit ke 

správnému ročnímu období a říct jeho název anglicky. 
 

PÍSNIČKY  
 

Seasons Song 
 odkaz zde 

 

Písnička SNOWFLAKE 
 odkaz zde 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dd_P5TD-npssKg_5ItbgQOatMzfPvhaP
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok


 

 

 

POHÁDKA O SNĚHULÁKOVI 
 odkaz zde 

 
 
 Téma ROČNÍ OBDOBÍ je možné propojit s tématem OBLEČENÍ. 
 Přiřazujte k ročním obdobím také typické oblečení. 
 Povídejte si a ukazujte: 

„Choose what we usually wear in winter.“ 
„Choose what we usually wear in summer.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-snowman


 

 

 

4) DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – MEANS OF 
TRANSPORT 

 
OBRÁZKY K DOPRAVNÍM PROSTŘEDKŮM 
 odkaz zde 

 

 Vytiskněte a vystřihněte obrázky. Děti pojmenují ty, které znají.  
 Aktivita ZEMĚ-VODA-VZDUCH-KOLEJE – vytiskněte obrázky a společně 

s dětmi přiřazujte, kde se pohybují. Pojmenovávejte dopravní prostředky. 

 
VIDEO  
Air, land and water transportation 
 odkaz zde 

 
PEXESO (ČJ-AJ dopravní prostředky) 
 odkaz zde 

 
PÍSNIČKY 
 odkaz 1 
 odkaz 2 
 odkaz 3 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uQeM3ecrXsZ-HdO9vMTiEZAgAEyb8F32
https://www.youtube.com/watch?v=zQ0503UmnVk
http://www.pexeso.net/anglictina-dopravni-prostredky/00614
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/over-the-mountains
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/the-wheels-the-bus
https://www.youtube.com/watch?v=zWss7p8DjVU


 

 

 

5) POČASÍ – WEATHER 
 
OBRÁZKY K TÉMATU POČASÍ 
 odkaz zde 

 

 Ve školce každý den přeměňujeme kalendář a 
počasí je jeho součástí – můžete si také říkat 
společně každý den ráno. 

 „Look out of the window – is it sunny? Is it 
rainy?“ 

 Děti mohou zkusit přiřadit jednotlivé typy 
počasí k ročním obdobím, mohou říkat dvojice 
slov jako SUMMER-SUNNY, AUTUMN-
RAINY, … 

 
PÍSNIČKY 
 odkaz 1 
 odkaz 2 
 odkaz 3 
 odkaz 4 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10_MNBHFQQPbdUnzDuKKyFYIhiN3KZZi8
https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA
https://www.youtube.com/watch?v=mHHmvKKiXjs
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk
https://www.youtube.com/watch?v=HRJUGl1a1t8


 

 

 

6) DNY V TÝDNU A MĚSÍCE V ROCE 
 
OBRÁZKY K TÉMATU 
 odkaz zde 

 

 Zeptejte se dětí, zda Vám anglicky dokáží vyjmenovat nějaké dny z týdne, poté si 
je spolu všechny pomalu zopakujte. 

 Každý den ráno si společně můžete říct co je za den, datum i jaké je počasí. Dále 
si anglicky můžete říct, jaké je potřeba vzít si na sebe oblečení – s použitím 
obrázků (např. jako máme v šatně). 

 ZEPTEJTE SE: 
„Do you know which days are weekend?“ 
„Do you know which day is first od the week?“ 

 
PÍSNIČKY 
 odkaz 1 
 odkaz 2 
 odkaz 3 
 odkaz 4 

 
 
 Toto téma můžete propojit s tématem ROČNÍ OBDOBÍ 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eGQoeyJPUY7oQGiLhTt_GpofSk6bjJH-
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw&list=PLqv4y60m_3_BsDssdzvrCueiho5Tc-1j8
https://www.youtube.com/watch?v=Fe9bnYRzFvk


 

 

 

7) ČÍSLA 
 
PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU 
 odkaz zde 

 

 Většina dětí anglicky napočítá do 10, můžete zkoušet pokračovat dál. 
 Počítejte vše, co vás napadne. Naučte děti, že taková otázky začínají spojením: 

„How many … ?“ 
 Počítání propojujte s množstvím (platí i v češtině). 
 Při vyplňování pracovních listů požádejte děti, aby vždy počítaly nahlas a 

výsledek také řekly nahlas. 

 
PŘIŘAZOVÁNÍ ČÍSEL NA POČÍTAČI / TABLETU 
 odkaz 1 
 odkaz 2 

 
VIDEO 
 odkaz zde 

 
PÍSNIČKA NA POČÍTÁNÍ 
 odkaz zde 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KDzekQmNCDHKMp5mpFACtbdfSIzfNU6u
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-11-20
https://www.youtube.com/watch?v=Aq4UAss33qA
https://www.youtube.com/watch?v=9cAGoxFqSFQ


 

 

 

PÍSNIČKA S POHYBEM 
 odkaz zde 

 
 Propojení s ostatními tématy: 

„How many eyes do you have?“ 
„How many fingers do you have?“ 
„How many cars we have?“ 
„How many doors we have in the house?“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9cAGoxFqSFQ


 

 

 

8) BARVY - COLOURS 
 
PRACOVNÍ LISTY K TÉMATU 
 odkaz zde 

 

 Vytiskněte barevný obrázek pastelek, děti ho rozstřihají a nahlas pojmenují 
barvy, které znají. Nové barvy přidáváme vždy max. 3 

 PAN ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU v anglické verzi: 
„Mr. Stork lost his cap and the cap was blue/red/green, …“ 

 
 
POHÁDKA S PÍSNIČKOU 
 odkaz zde 

 
PÍSNIČKY 
 odkaz 1 
 odkaz 2 

 
PEXESO 
 odkaz zde 

 
PŘIŘAZOVÁNÍ BAREV NA POČÍTAČI / TABLETU 
 odkaz zde 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ei_mVUC5GY1ap_pVrT_amiSNN0w1EySG
https://www.youtube.com/watch?v=a9fCoDWbMRw
https://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
http://www.pexeso.net/anglictina-pro-nejmensi-barvicky/07A99
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/colours


 

 

 

9) POVOLÁNÍ – JOBS / OCCUPATIONS 
 
OBRÁZKY K TÉMATU 
 odkaz zde 

 

 Vytiskněte si kartičky, rozložte a nechte děti pojmenovat anglicky povolání, která 
znají. Můžete napovědět první hláskou 

 Pokud si děti nevzpomenou, nevadí, ukazujte si spolu na jednotlivá povolání a 
říkejte si jejich názvy společně. Později ať děti opakují po vás. 

 PTEJTE SE: 
„Where is doctor?“ 
„Where is teacher?“ 

 Na závěr si děti mohou kartičky prohlédnout, spočítat, kolik si jich zapamatovaly 
a zda je mezi nimi to, které by chtěly dělat až vyrostou. 

 
PÍSNIČKY 
 odkaz 1 
 odkaz 2 
 odkaz 3 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vbB6Ftwen8PfqahuuJV4FDj6TXiI_BV4
https://www.youtube.com/watch?v=2nesqKP9-5c
https://www.youtube.com/watch?v=r6Oxqyd5qUw
https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk


 

 

 

BONUSY PRO POTĚŠENÍ   
 
Gingerbread Man 
 odkaz zde 

 

We´re Going on a Bear Hunt  
 odkaz zde 

 

The Very Hungry Caterpillar 
 odkaz zde 

 

Papa, Please Get The Moon For Me 
 odkaz zde 

 

Cat in the Hat 
 odkaz zde 

 

Teddy Bear Picnic for Kids 
 odkaz zde 

 

The Bird King 
 odkaz zde 

 
 

Zdroje:  internet, youtube, Pinterest 

https://www.youtube.com/watch?v=pckuS--UlV4
https://www.youtube.com/watch?v=Iou5LV9dRP0
https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
https://www.youtube.com/watch?v=sGqAw7UM6qo
https://www.youtube.com/watch?v=AOqF5saQPx4
https://www.youtube.com/watch?v=njYuIVGL7rY
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-bird-king

