
 
Ročník: 3. 
Předmět: prvouka  
Téma: Zvířata v lese   
Délka hodiny: 45 minut  
 
Obsahový cíl hodiny:  

• Žák umí pojmenovat základní lesní zvířata.  
Jazykový cíl hodiny:  

• Žák na konci hodiny pojmenuje základní zvířata v lese.  
• Žák umí vyjmenovat lesní zvířata.  
• Žák dokáže určit potravu zvířat.  

 
Language for 

- Stand up, sing a song, What´s that?, draw a pictures, open your textbook, ask a 
question, find 

Language of 
- Základní druhy zvířat, která můžeme najít v lese. Propojení předmětů prvouky 

s anglickým jazykem. 
- V rámci RVP ZV by učivo spadalo do oblasti Člověk a jeho svět v tematickém okruhu 

Rozmanitost přírody (učivo: rostliny, houby, živočichové) a oblast Jazyk a jazyková 
komunikace ve vzdělávacím oboru Cizí jazyk (učivo: tematické okruhy: zvířata) 

Language through  
- Předpokládaný odhad, na co by se mě žáci mohli zeptat 

o Deer, food, plants, squirrel, nuts, hunters, badger, hedgehog, doe, owl, ant, 
conifer, deciduous 

 

4C 
 
Content 

- Žáci mají základ již z předešlých ročníků, kdy se s názvy některých zvířat již setkali. 
Na základě jejich dosavadních znalostí postavíme slovíčka nová, kdy jejich oblast 
znalostí zvířat rozšíříme o nové názvy zvířat. Tím se bude rozvíjet i jejich slovní 
zásoba v rámci anglického jazyka.  

Cognitive 
- Na základě nové slovní zásoby se jim dále rozvíjí jejich poznávání. Budou vědět, jaká 

zvířata mohou najít v lesích a dokážou je pojmenovat v anglickém jazyce. Také si to 
dají do širšího kontextu a dokážou rozlišit i jednotlivé lesy. Tím mohou navázat i 
v následné komunikaci. Pokud se setkají v rámci hodiny s něčím, čemu úplně 
nerozumí, slovíčko si můžou podtrhnout a následně si jeho význam dovysvětlíme. 
Propijí si tak konkrétní věci s těmi abstraktními a dokáže je dát do širšího kontextu.  

Communication  



- V rámci komunikace se dokáže dorozumět v cizí zemi a bude ovládat slovíčka týkající 
se zvířat v lesích a základní pojmů, které se lesa týkají. Vytváří se základ i pro 
samotnou komunikaci ve třídě, a to jak pro současnost, tak pro budoucí učivo. V rámci 
výletů a komunikace v komunitním kruhu se budou moci vyjádřit i v anglickém jazyce 
a říct svým spolužáků, jaká zvířata v lese na výletě spatřili.  

Culture  
- Seznámí se s další tematickým celkem, který se týká zvířat a rozvinou si tak svou 

slovní zásobu. Následně budou moci komunikovat o lesních zvířatech, a to i v cizí 
zemi, když se je někdo na to zeptá a opět si to dokážou propojit do větších celků.  

 
Použitý scaffoldingový materiál 

- Zalaminátované kartičky s názvy zvířat, kartičky na hledání dvojičky pomocí otázky 
What´s that? Pexeso s lesními zvířaty, domino  
 

 
 
Průběh hodiny: 
10.00 

- Přivítání se s žáky 
- Nejprve s žáky uděláme úvodní část, v rámci které, je seznámím s náplní dnešní 

hodiny a nastíním jim, co nás dneska čeká. 
- V rámci motivace na dnešní hodinu, použiji písničku, která se týká našeho dnešního 

tématu, a která je zaměřená na lesní zvířata à tím si dnešní hodinu i namotivujeme a 
zahájíme.  

- Odkaz na písničku:  
- Walking in the forest  

o https://www.google.cz/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtu
be.com/watch%3Fv%3DxbSSm_p782c&ved=2ahUKEwi85K_K2On7AhXeQv
EDHcn3BEkQyCl6BAgBEAE&usg=AOvVaw1Z6mjug4ZJLtr8XkI-8JET  

10.05 
- Po písničce zadám žákům, aby mi na mazací tabulku vypsali všechna zvířata, která se 

ve videu u písničky objevila. Zvířata budou psát nejprve v češtině.  
- Žákům rozdám následně pracovní arch, do kterého si po kontrole zvířata zapíšou. 
- Poté se žáků zeptám, kdo si pamatuje jejich anglické názvy. 
- Písničku si pustíme znovu, ale teď se budou snažit postřehnout právě anglické názvy 

daných zvířat.  
- Vždy, když tam jedno zvíře bude uvedenou, pozastavím video à ukážeme si, jak se 

slovo píše a zapíšeme si ho do naší tabulky k českému názvu.  
- Poté si pustíme celou písničku ještě jednou a budeme si říkat anglické názvy 

vyskytlých zvířat.  
 
 
 



JELEN DEER 
SOVA OWL 
ZAJÍC  RABBIT 
DATEL WOODPECKER 
SKUNK SKUNK 

 
Takto bude následně vypadat vyplněný pracovní arch. 
 
10.15 
Následně si v češtině řekneme, s jakými zvířaty se můžeme potkat v českých lesích, 
popřípadě s jakými se v lesích potkali oni sami. Budu je zároveň psát na tabuli. Pokud se bude 
jednat o zvíře, které by již věděli v anglickém jazyce, mohou ho říct již v angličtině.  
Příklady zvířat: 

• medvěd 
• liška 
• veverka 
• srnka 
• prase divoké 
• vlk 
• ježek 
• jezevec 
• a podobně 

 
10.25 
Navážeme na to druhou aktivitou. Po třídě rozmístím obrázky jednotlivých zvířat, vedle 
kterých budou napsány jejich anglické názvy. Žáci budou chodit s mazací tabulkou a budou si 
zapisovat jejich české názvy. Následně se vrátí zpět na svá místa a já se jich budu ptát à 
What´s that? A ukážu jim kartičku, kterou mohli po třídě najít. Odpovídat mi mohou podle 
uvážení, ale věřím, že se bude ozývat už i angličtina. Takto si budou osvojovat anglické názvy 
zvířat. Můžeme se v rámci jednotlivých obrázků nastínit i to, čím se tato zvířata živí, jaká je 
jejich potrava.  
Ukázka kartiček:  

 

BEAR 



 

FOX 

 

WOLF 

 

SQUIRREL 

 

BADGER 

 
 
10.30 
Následovat bude druhá část pracovního archu, v rámci kterého, si žáci doplní zvířata, která 
jsme si právě řekli. Kartičky nechám ještě po třídě, kdy se mohou jít podívat, jak se správně 
jednotlivá zvířata, která jsme si řekli, píšou. 
 

MEDVĚD BEAR 
LIŠKA FOX 

VEVERKA SQUIRREL 
VLK WOLF 

JEZEVC BADGER 
 



Oba archy si následně vlepí do sešitu jako zápis dnešní hodiny.  
 
10.35 
V posledních minutách hodiny rozdám do dvojic domina a pexesa, v rámci kterých, si dnešní 
látku žáci zopakují a ukotví si znalosti o lesních zvířatech.  
Domino:  

START FOX 

 

WOLF 

 

DOE 

 

SQUIRREL 

 

BEAR 



 

KONEC 

 
 
Pexeso:  

BEAR MEDVĚD 

SQUIRREL VEVERKA 

FOX LIŠKA 

WOLF VLK 

DOE SRNA 

DEER JELEN 

SKUNK SKUNK 

 
Tímto naši hodinu ukončíme, kdy si ještě připomeneme, co jsem se v rámci dnešní hodiny 
dozvěděli a naši hodinu si zhodnotíme. Poté si uklidíme svá místa a nachystáme se na další 
naši hodinu.  
 
 
 
 
Obrázky:  

1. Medvěd grizzly. https://pixabay.com/cs/photos/medvěd-grizzly-medvěd-hnědý-zoo-
838688/  

2. Liška. https://pixabay.com/cs/photos/liška-zvíře-divočina-příroda-2597803/  
3. Vlk. https://pixabay.com/cs/photos/vlk-vyjící-zvíře-divoký-příroda-1992716/  
4. Veverka. https://pixabay.com/cs/photos/veverka-hlodavec-pást-se-1850210/  
5. Jezevec. https://pixabay.com/cs/photos/jezevec-zvíře-jezevci-les-savec-44204/  
6. Srna. https://pixabay.com/cs/photos/zvíře-srnec-savec-druh-fauna-2615377/  

 

 
 


