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POŘ.Č. NÁZEV SOUBORU APLIKACE – MOŽNOSTI VYUŽITÍ ROČNÍK 

21. Pomocné sloveso can Žáci samostatně na pracovním listu 
doplňují věty s pomocným slovesem.  
Ke správnému utvoření věty jim 
dopomůže věta uvedená jako příklad. 

4. 

22. Předložky Žáci na interaktivní tabuli pracují dle zadání 
vyučujícího. Pohybují                                        
zvířátky tak, aby byla správně 
umístěna,např. pod stůl, do auta                                                     
atd. 

5. 

23. Tvoření vět Žáci na interaktivní tabuli pracují dle zadání 
vyučujícího.                                                          
Přesouvají daná slova tak, aby vytvořili 
zadané věty. 

5. 

24. My House Žáci na interaktivní tabuli pracují dle zadání 
vyučujícího. Nejprve si složí dúm z 
barevných obdélníků. Pak vkládají předmět 
do jednotlivých místností a tvoří o nich 
věty. 

4. 

25. Krátké odpovědi Žáci si nejprve přečtou text v učebnici.  
K připraveným větám na tabuli přiřazují 
správné krátké odpovědi. 

5. 

26. Vazba There is…. /There 
are…. 

Žáci samostatně na pracovním listu 
doplňují věty s využitím vazby There 
is/are. Ke správnému utvoření věty jim 
dopomůže věta uvedená jako příklad. 

4. 

27. Přivlastňovací zájmena Žáci na interaktivní tabuli spojují navzájem 
k sobě za pomocí tužky správné osobní a 
přivlastňovací zájmeno. 

5. 

28. Be healthy Žáci nejprve poslouchají píseň, poté si 
správně složí jednotlivé sloky písně a doplní 
text. 
 

4. 

29. My town Žáci se za pomocí obrázků seznámí s novou 
slovní zásobou.  
Procvičují si ji zakrýváním a odkrýváním 
obrázků. Přiřazují správná psaná slova.  

4. 

30. Přítomný průběhový čas Žáci tvoří věty podle obrázků. Uvědomí si, 
že se děje právě teď. Věty se neustále 
opakují. Tvoří se i otázky. 
 

4. 



31. This - These Žáci na interaktivní odkryjí obrázky a tvoří 
vazbu s procvičovanými zájmeny. 

5. 

32. Počasí Žáci nejprve na tabuli rozmisťují obrázky - 
počasí dle zadání učitele. Poté žáci vkládají 
postavičky do obrázků a tvoří věty, např.  
Dnes je slunečno, chlapec plave. 

4. 

33. Sloveso HAVE GOT Žáci na interaktivní tabuli skládají věty dle 
zadání učitele. Tvoří věty oznamovací, 
tázací i záporné. Sledují, jak se v 
jednotlivých větách tento tvar chová. 

5. 

34. Dny v týdnu Žáci na interaktivní tabuli doplní chybějící 
písmena do názvů dní. 
Poté názvy dnů poskládají tak, jak jdou za 
sebou. 

5. 

35. Měsíce Žáci se seznámí s novou slovní zásobou, 
procvičují ji, důraz je kladen na správnou 
výslovnost a  psanou podobu slov. Žáci 
procvičují řazení měsíců dle kalendáře. 

4. 

36. Hodiny a aktivity Žáci na interaktivní tabuli tužkou spojují k 
sobě jednotlivé zadané indicie z 
jednotlivých sloupců. Poté tvoří věty. 

5. 

37. Programmes Žáci na interaktivní tabuli odkrývají 
obrázky, přiřazují jim správné názvy, řadí je 
za sebe, odpovídají podle nich na otázky 
učitele. 

4. 

38. Věta tázací Žáci dopisují a doplňují slova tak, aby 
vytvořili správnou otázku. Procvičují si 
používání pomocného slovesa DO a 
správný slovosled. 

5. 

39. Opravuj věty Žáci si nejprve samostatně přečtou texty. 
Určí počet chyb. Poté společně věty 
opravují a své opravy vysvětlují. 

5. 

40. Amazing animals Žáci pojmenovávají zvířata, Tvoří věty o 
tom, čím se zvířata živí nebo neživí. 

4. 

 


