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Úvod
Kurz s názvom More English for Teachers bol zameraný na zlepšenie jazykovej úrovne, hlavne
rozprávania. Kurz nemal presne stanovené osnovy, riadil sa požiadavkami účastníkov. Viedla ho
Katie James. V tomto krátkom sumári som zhrnula aktivity na hodine, ktoré sme si sami vyskúšali
a slovnú zásobu, ktorú sme počas kurzu prebrali. Aktivity som zoradila od najľahšej po najťažšiu
úroveň. Na konci sú taktiež zhrnuté zdroje, ktoré sa dajú využiť na ďalšie zaujímavé aktivity pre
žiakov s úrovňou B2-C1.
1) Aktivity na hodine
a) Precvičovanie abecedy/slov
Aktivita je vhodná aj pre začiatočníkov. Precvičovať sa môže napríklad anglická abeceda. Žiaci sa
rozdelia do dvoch radov pred tabuľu, kde učiteľ napíše rôzne písmená (viď príklad). Učiteľ
následne povie písmeno po anglicky a prvý dvaja z radov musia čím skôr písmeno označiť. Kto
písmeno označí ako prvý, získava bod. Potom sa títo žiaci zaradia dozadu a pokračujú ďalší dvaja.
Obmena tejto hry je, že učiteľ napíše na tabuľu rôzne slová a hovorí ich významy. Kto prvý vie,
o aké slovo ide, vyhráva.
Príklad:
b
a

f

c
g

m

y
h

d

b) Pronunciation Journey
Táto aktivita slúži na precvičenie si výslovnosti slov, ktoré sa žiakom často mýlia, pretože buď
znejú alebo sa píšu podobne. Učiteľ ich napíše na tabuľu, a to do ľavého a pravého stĺpca (viď
príklad), potom žiakom rozdá pracovný list (Príloha 1). Učiteľ následne hovorí slová buď
z ľavého alebo pravého stĺpca a žiaci si ceruzkou značia cestu. Na konci povedia, v akom meste
skončili.
Príklad:
LEFT
bird
sheep
dessert
salary
Torquay
eyes

RIGHT
beard
ship
desert
celery
Turkey
ice

c) Učenie sa nových frazeologizmov (idiómov) alebo slov
Žiaci pracujú v malých skupinkách. Na papierikoch dostanú zopár rozstrihaných frazeologizmov
a ich významy, ktoré k nim majú priradiť. Každá skupinka dostane iné frazeologizmy. Učiteľ im
potom skontroluje, či priradili významy správne. Následne majú žiaci v skupinkách napísať ku
každému frazeologizmu tri významy, jedno správne a dva vymyslené (viď príklad). Druhé skupiny

potom hádajú, čo frazeologizmus znamená. Učiteľ môže zapisovať počet bodov na tabuľu. Táto
aktivita sa taktiež dá využiť na učenie sa nových slov.
Príklad:
• to get cold feet
a) to be cold
b) to be barefoot
c) to lose courage
d) Preposition checkers
Táto hra slúži na precvičenie si slovies a predložiek, ktoré sa s nimi spájajú. Hrá sa v skupinkách
po troch. Na stole majú kôpku slovies (Príloha 2) a hracie pole (Príloha 3). Úlohou je dostať sa
z jednej strany na druhú (napr. od 1 po 1), a to tak, že si žiak potiahne z kôpky a následne povie
vetu s predložkou. Ak sa taká predložka v hracom poli nenachádza, pokračuje ďalší hráč.
e) Precvičovanie 1. a 3. podmienkovej vety
Žiaci sa rozdelia do malých skupín. Ich úlohou je vytvoriť plagát a zároveň program svojej
politickej strany. Žiaci musia vytvárať dva druhy viet a používať prvú a tretiu podmienku. Prvú
podmienku, teda čo urobia, ak ich ľudia zvolia, budú stále začínať slovami: „if you vote for us, ...“.
Tretiu podmienku, čiže čo by sa stalo, keby sme ich boli zvolili, budú začínať slovami: „If you had
voted for us...“. Učiteľ môže zadať minimálny a maximálny počet viet. Žiaci potom musia svoje
plagáty prezentovať pred ostatnými.
Príklady:
If you vote for us, we will save planet.
.
.
.

If you had voted for us, you would have been happier.
.
.
.

f) What’s your verdict? - Speaking and reading activity
Žiaci pracujú v malých skupinách. Postupne si čítajú text o rôznych súdnych prípadoch a
rozprávajú sa o tom, či by odsúdili alebo neodsúdili danú osobu (Príloha 4). Taktiež majú
odhadnúť, ako rozhodol súd. Učiteľ žiakom na konci povie rozhodnutie súdu (Príloha 5).
g) Heroic failures - speaking and reading activity
Učiteľ žiakom rozdá rôzne príbehy nevydarených zločinov. Každý žiak dostane iný príbeh a snaží
sa ho zapamätať (Príloha 6-7). Učiteľ im potom rozdá otázky o týchto zločinoch (Príloha 8). Žiaci
musia navzájom komunikovať a zistiť odpovede od svojich spolužiakov. Žiaci by svoje príbehy
mali parafrázovať a nie čítať.
2) Slovná zásoba
a) Classrooom English
Frázy, ktoré hovoria žiaci:
May I go to the toilet, please?
I’m sorry I forgot/’ve forgotten my homework.
Can I open the window, please?
Can you repeat the question, please?
I’m sorry I don’t understand.
Could you give me an example?
Can I have a drink?/some water?

Sorry, I’m late./I missed the bus.
What page are we on?
Can I use a calculator/a mobile phone?
Sir/Miss, can you come here?
Can I go 10 minutes early?
Can I sit with her/him today?
Can we have a break?
Is it lunchtime yet?
Can we go outside?
Frázy, ktoré hovorí učiteľ:
Let’s begin today’s lesson.
Is everybody ready to start?
Now we can get down to work.
It’s time to begin, please stop talking.
I’m waiting for you to be quiet./Stop talking and be quiet, please.
Put your things away.
Who isn’t here today?/Who is absent today?
Open your books at page…
Turn to page …
You have five minutes to do this.
Look at activity five.
Do you follow me?
Do you understand?
One more time, please./Say it again, please.
Stand up.
Sit down.
Come to the front of the class.
Come out and write it on the board.
Get into groups of four.
I would like you to write this down.
Would you mind switching the lights on?
Any questions?/Do you have any questions?
Who knows the answer?
Raise your hand.
A full sentence, please./Use a full sentence please.
Have a go! Have another try!
Practise makes perfect.
Good! Excellent! Well done! That’s great!
I’ll be back in a moment.
Carry on with the exercise while I’m away.
Let’s stop now./It’s time to finish now./I’m afraid it’s time to finish now.
There’s the bell. It’s time to stop.
That’s all for today. You can go now.
Have you finished?
Pack up your books.
One minute to finish that activity. It’s nearly time to go.
The bell hasn’t gone yet.
Hang on a moment.
One more thing before you go.
We still have a couple of minutes left.

Sit quietly until the bell goes.
Remember your homework.
Do exercise 5 on page 36 for your homework. There is no homework today.
Be quiet as you leave. Other classes are still working.
Try not to make any noise as you leave.
b) Phoning
- Hello, (Katie James speaking).
- It’s Katie here.
- Please, can/could I speak to ____________?
- Hang on/hold on…
- Just a moment/second/minute I’ll get him/her.
I’ll check if he’s in/available.
- I’m afraid/sorry he/she isn’t here.
- Can he/she call you back?
- Can I take a message?
- Would you like to leave a message?
- Can/Could I leave a message, please?
- Could you please repeat that?
- Could you speak more slowly/louder, please?
- Can you spell that please?
- Thank you for calling. Goodbye.
- It was good speaking to you. Bye.
c) Eavesdropping
Na začiatku každej hodiny sme mali povedať slovíčka, ktoré sme niekde videli alebo počuli. Potom
nám ich lektorka vysvetlila. Tu sú niektoré z nich:
- to pop to the loo - to go to the toilet
- to tittle-tattle - to chat, to gossip
- What’s your poison? - What do you want to drink?
- me time - time that you spend relaxing and doing things that you enjoy
- helicopter parents - overcontrolling, very protective parents
- to cover a lesson - when a teacher is absent, and another teacher must teach instead of
him/her
- hubby - husband
- barracks - a group of buildings where members of the armed forces live and work (kasárne)
- afters - dessert
- to have a sweet tooth - when you like eating sweet things
- leftovers - something, especially food, remaining after the rest has been used
- Golden Hello - an extra payment that is given to someone for accepting a new job
- Ye [ji:] - old-fashioned writing of “the”
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