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ACTIVITIES:
1. EAVESDROPPING – úlohou tejto aktivity je zapamätať si a naučiť sa nové slová,
s ktorými sa študent stretne pri počúvaní rádia, pozeraní filmov alebo rozprávaní sa
s anglicky hovoriacim človekom. Vhodné ako domáca úloha.
2. THE EMPTY CHAIR (spot the differences) – študenti sú rozdelení do 3 skupín.
V každej skupine je jeden študent, ktorý číta príbeh, ostatní len počúvajú. Každá
skupina má rovnaký príbeh, sú v ňom však nejaké rozdiely. Po vypočutí príbehu sa
študenti vymenia tak, aby v každej skupine boli študenti, ktorí si vypočuli 3 rôzne
verzie príbehu a snažia sa vymenovať čo najviac rozdielov.
3. DARTMOOR – učiteľ rozdelí študentov na tých, ktorí počúvajú a tých, ktorí píšu.
Učiteľ číta príbeh, zapisovatelia si píšu čo stihnú zachytiť z príbehu, ostatní len
počúvajú. Následne sa tí, ktorí len počúvali snažia prerozprávať príbeh zapisovateľom,
ktorí kontrolujú správnosť. Nakoniec zapisovatelia doplnia informácie, ktoré stihli
zachytiť oni. Potom sa úlohy vymenia – zapisovatelia počúvajú a tí, čo počúvali
zapisujú.
4. AESOP´S FABLES (príloha 1) – študenti pracujú vo dvojiciach. Každý si prečíta
bájku, na konci ktorej je ponaučenie. Následne bájku prerozprávajú a snažia sa prísť
na to, aké bolo ponaučenie z bájky, ktorú si vypočuli. Na túto aktivitu nadväzuje
aktivita, pri ktorej študenti dostanú rozstrihané kartičky. Na každej je polovica
ponaučenia, študenti musia nájsť druhú časť a následne napísať krátku bájku na jedno
z ponaučení. Vhodné ako domáca úloha.
5. THE QUEUE (príloha 2) – študenti si predstavia, že sú na autobusovej zastávke.
Každý z nich má kartičku s opisom, čo na tej zastávke robí. Študenti musia medzi
sebou komunikovať a zistiť ako za sebou stoja v rade a podľa toho sa zoradiť.
6. GOOD NEWS, BAD NEWS (príloha 3) – študenti dostanú kartičky s obrázkami.
Naľavo sú zobrazené dobré správy, napravo zlé správy. Študent povie jeho dobrú
správu, ostatní hádajú aká je jeho zlá správa. (e.g. The good news is that my best
friend is getting married. The bad news is that she is getting married to my boyfriend.)
7. AGREE/DISAGREE/IT DEPENDS (príloha 4) – študenti dostanú rôzne kartičky
s názormi na moderné technológie. Majú sa rozhodnúť, či s názorom súhlasia,
nesúhlasia alebo závisí od okolností. Následne vo dvojiciach diskutujú o kartičkách,
ktoré nezaradili rovnako. Rozvíjajú slovnú zásobu ako vyjadriť svoj názor. Táto
aktivita sa dá využiť s rôznymi témami.
8. REORDERING – študenti dostanú zoznam otázok, ktoré sa musia vo dvojiciach
pýtať. Slová v otázkach sú však poprehadzované, čiže najprv musia zložiť správne
otázky.

9. ZOO – Študenti pracujú vo dvojiciach, resp. trojiciach. Dostanú zoznam zvierat,
informácie o nich a plán zoo, do ktorého musia umiestniť jednotlivé zvieratá čo
možno najlepšie. Diskutujú v skupine ktoré zviera kde umiestnia. Neexistuje jedno
správne riešenie, ide o to, aby študenti diskutovali a zdôvodňovali svoje rozhodnutia.
10. PHOTO – študenti opisujú vo dvojiciach svoju obľúbenú fotografiu (musia na nej byť
ľudia, musí byť pozitívna). Následne vo väčšej skupine alebo v rámci celej triedy
prerozprávajú, čo si zapamätali z opisu ich partnera.
11. DON´T FINISH THE WORD – aktivita je vhodná pri menších skupinách. Učiteľ
vyzve študenta, aby povedal jedno písmeno, ktoré zapíše na tabuľu. Ďalší študent
musí povedať také písmeno, ktoré môže nasledovať za prvým (na vytvorenie slova).
Študenti postupne menujú písmená, ale snažia sa nedokončiť slovo. Ak dokončia
slovo, vypadávajú. Hra pokračuje, kým nezostane 1 víťaz.
12. NUMBER – aktivita je vhodná na opakovanie čísel (dátumy, roky, zlomky, teplota,
súradnice atď.). Študenti pracujú vo dvojiciach, každý z nich má informácie, ktoré
tomu druhému chýbajú. Snažia sa vyplniť tabuľku s číslami tak, že počúvajú partnera
a zapisujú si chýbajúce čísla. Následne dostanú text, v ktorom sú chýbajúce číselné
informácie. Čítajú a dopĺňajú. Nasleduje kontrola – napr. každý prečíta jednu vetu.
13. YELLOW & BLUE – aktivita je zameraná na slovné spojenia, je to skupinová
aktivita. Každý študent dostane jeden modrý a jeden žltý papierik so slovom.
Pohybuje sa po triede, oslovuje postupne študentov a snaží sa k slovu, ktoré má na
žltom papieriku nájsť slovné spojenie (slovo z modrého papierika). Keď nájde slovné
spojenie, vymení si s daným študentom modrý papierik a ide na miesto. Ostatní sa
pohybujú, kým nenájdu svoje slovné spojenie. Následne študenti dostanú pracovný
list, v ktorom dopĺňajú chýbajúce slová vo vetách.
14. ODD ONE OUT (príloha 5) – študenti dostanú zoznam slov, v každom riadku sú 4
slová. Musia vybrať jedno, o ktorom si myslia, že je iné ako ostatné. Následne pracujú
v malých skupinách a odôvodňujú výber slov. Nie vždy existuje len jedna správna
odpoveď (napr. apple – pear – tomato – banana; tomato je zelenina, banán nemá
guľatý tvar)
15. THREE IN A ROW (príloha 6) – študenti dostanú pracovný list, na ktorom sú v 5
stĺpcoch a 10 riadkoch napísané rôzne slovesá a prídavné mená. Vo dvojiciach musia
k týmto slovám doplniť predložky, ktoré sa s nimi viažu. Nasleduje súťaž. Každá
dvojica sa snaží získať čo najviac bodov a to tak, že v každom kole si vyberú jedno
slovo s predložkou (ktoré ešte iné družstvo nepoužilo). Ak po troch kolách majú na
hracom poli 3 správne slová v riadku alebo stĺpci, získavajú bod.
16. ROLE-PLAY – študenti pracujú v pároch. Jeden dostane kartičku s problémom,
druhý študent hrá rolu (napr. rodič, učiteľ), ktorú má napísanú na kartičke. Následne
sa vymenia. Študenti precvičujú ako pohotovo reagovať v bežných situáciách.

17. WONDERFUL WORLD (SONG) – študenti pracujú v pároch. Majú pred sebou
kartičky so slovami z piesne. Počúvajú a keď počujú slovo na kartičke, musia si ho
vziať. Vyhráva ten, kto má viac kartičiek. Následne dostanú pracovný list so slovami
z pesničky, a musia vytvárať iné slovné druhy (napr.biology – biologist – biological).
Taktiež musia podčiarknuť prízvuk vo viacslabičných slovách.
18. SHE´S LEAVING HOME (song) – študenti počúvajú pieseň a na základe toho majú
napísať článok do novín.
19. COMPUTER COLLOCATIONS (príloha 7) – študenti si napíšu 5 podstatných mien
spojených s technológiami. Učiteľ následne číta kolokácie (slovesá), ktoré sa viažu
s danými podstatnými menami. Študenti ich musia priradiť k podstatným menám.
Následne dostanú pracovný list, kde majú ďalšie slovné spojenia a majú ich k sebe
priradiť (e.g. download music).
20. STEM SENTENCES – študenti dostanú pracovný list s predlohou. Majú doplniť
chýbajúce časti viet o sebe. Aktivita sa dá využiť pri zoznamovaní pri študentoch
s nižšou úrovňou angličtiny.
21. MUTUAL DICTATION (príloha 8) – študenti pracujú v pároch. Dostanú texty
s chýbajúcimi časťami viet, ktoré si vzájomne musia nadiktovať.
22. UNSCRAMBLE THE WORDS – študenti dostanú text, v ktorom sú podčiarknuté
časti viet s poprehadzovanými slovami. Musia ich správne usporiadať.
23. SHORT ARTICLES – študenti pracujú vo dvojiciach. Dostanú rôzne krátke texty,
ktoré si prečítajú a následne prerozprávajú.
24. DICTATION – učiteľ číta otázky a študenti si píšu jednoslovné odpovede. Následne
učiteľ diktuje diktát a keď povie číslo otázky, študenti si pozrú svoju odpoveď
a doplnia ju do diktátu. Vzniknú zaujímavé príbehy.
25. RUNNING DICTATION (príloha 9) – študenti pracujú v skupinách po troch. Jeden
je zapisovateľ, jeden behá a diktuje text, a tretí kontroluje pisateľa a pomáha mu.
V triede na stenách majú umiestnené krátke očíslované časti textu. Študent beží ku
kartičke 1, prečíta a zapamätá si čo najviac, beží späť a diktuje zapisovateľovi. Keď
skončí, vymenia si roly až dokým nenapíšu celý text. Následne sa texty v skupinách
vymenia a študenti opravujú chyby. Vyhráva skupina, ktorá má najmenej chýb a stihla
to v najkratšom čase.
26. DIARY – študenti majú napísať jeden denníkový záznam. Majú sa vžiť do nejakej
role (napr. bezdomovec, stroskotanec). Následne daný text môžu prepísať ako
memoáre (napr.: po 20 rokoch)
27. QUIZ –IDIOMS – študenti sú rozdelení do menších skupín. Dostanú pracovný list
s idiómami. Hádajú ich význam. Následne učiteľ postupne vyvoláva každú skupinu,
ak vedia význam idiómu, dostanú bod.

28. USING TARGET LANGUAGE – študenti pracujú v štyroch menších skupinách.
Každá má za úlohu niečo iné (navrhnúť web stránku, vytvoriť reklamu, vymyslieť
stolovú hru a zložiť čo najviac predmetov z lega). Následne svoje výtvory prezentujú.
29. DISCUSSION – študenti sú rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina vytvára
argumenty za danú tému, druhá skupina je proti. Následne učiteľ kontroluje diskusiu,
snaží sa, aby každý študent dostal priestor vyjadriť svoj názor.
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