Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ
1. Colours (věk 3+)
Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.
Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou, fialovou, červenou, růžovou, bílou, hnědou a
černou barvou.
2. Colours (7+)
Read and colour the squares corresponding colour, cut them out, shuffle and turn face down. Play
MEMORY GAME (pexeso). Find the pairs of matching cards.
Vybarvi čtverečky, které patří k sobě, stejnou barvou, vystřihni je, zamíchej a otoč obrázkem dolů.
Hrej pexeso. Najdi páry.
3. Farm Animals (3+)
Colour the cat orange, the sheep pink and white, the horse brown, the cow white and brown, the pig
pink, the chick yellow, the hen brown and red, the mouse brown, the dog black.
Vybarvi kočku oranžovou, ovci růžovou a bílou, koně hnědou, krávu bílou a hnědou, prase růžovou,
kuřátko žlutou, slepici hnědou a červenou, myš hnědou a psa černou barvou.
4. Farm Animals (7+)
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
5. Farm Animals (3+)
Ask: What’s this? Match the pictures with the animals and answer: It’s a / an...
Ptej se: Co je toto? Spoj obrázky se zvířaty a odpověz: To je...
6. Farm Animals (3+)
Ask: What’s this? Join the dots and say: It’s a / an...
Ptej se: Co je toto? Pospojuj tečky a řekni: To je...
7. Toys (3+)
Colour the car orange, the ball yellow and pink, the train blue and green, the plane red, the book
purple, the doll red and yellow, the kite orange, the bike blue, the boat brown.
Vybarvi auto oranžovou, balón žlutou a růžovou, vlak modrou a zelenou, letadlo červenou, knihu
fialovou, panenku červenou a žlutou, draka oranžovou, kolo modrou a loď hnědou barvou.
8. Toys (7+)
Match the words with pictures and write the words on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.

9. Toys (3+)
Ask: What’s this? Match the pictures and answer: It’s a / an...
Ptej se: Co je toto? Spoj obrázky a odpověz: To je...
10. Toys (3+ / 7+)
Ask: What’s missing? Answer, draw / write.
Ptej se: Co chybí? Odpověz, nakresli/napiš.
11. Numbers (3+)
Count fingers and toes. Trace and draw your own hands. How many fingers have you got?
Spočítej si prsty na rukách a na nohách. Obkresli svoje ruce. Kolik máš prstů?
12. Numbers (7+)
Match the numbers with words and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
13. Numbers (7+)
Match the numbers with words and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
14. Numbers (7+)
Solve the exercises and write the numbers in words on the lines.
Vyřeš cvičení a napiš čísla slovem na čáry.
15. Wild Animals (3+)
Colour the kangaroo brown, the elephant grey or brown, the crocodile green, the hippo pink, the
penguin black, the lion yellow and orange, the giraffe yellow, the monkey brown, the zebra is black
and white.
Vybarvi klokana hnědou, slona šedou nebo hnědou, krokodýla zelenou, hrocha růžovou, tučňáka
černou, lva žlutou a oranžovou, žirafu žlutou, opici hnědou barvou a zebra je černo-bílá.
16. Wild Animals (7+)
Match the words with pictures and write the words on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš slova na čáry.
17. Wild Animals (3+)
Can you see a giraffe, a snake, a lion and an elephant? Find them and colour the animals. Draw a
monkey or a hippo, a zebra or a crocodile.
Vidíš žirafu, hada, lva a slona? Najdi je a vybarvi. Nakresli opici nebo hrocha, zebru nebo krokodýla.

18. Fruit (3+)
Colour the apple red, the pear green, the cherries red, the strawberry pink, the banana yellow, the
orange orange. Circle the fruit you like. Say: I like.../ I don’t like...
Vybarvi jablko červenou, hrušku zelenou, třešně červenou, jahodu růžovou, banán žlutou, pomeranč
oranžovou barvou. Zakroužkuj ovoce, které máš rád. Řekni: Mám rád... / Nemám rád...
19. Vegetables (3+)
Colour the carrot orange, the potato brown, the tomato red, the mushroom brown, the pepper yellow,
the cucumber green and circle the vegetables you like. Say: I like.../ I don’t like...
Vybarvi mrkev oranžovou, bramboru hnědou, rajče červenou, houbu hnědou, papriku žlutou, okurku
zelenou a zakroužkuj zeleninu, kterou máš rád. Řekni: Mám rád... / Nemám rád...
20. Fruit and Vegetables (7+)
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
21. Fruit and Vegetables (4+)
Colour and count the fruit and vegetables. Write the numbers. Say how many of each fruit and
vegetables are there.
Vybarvi a spočítej ovoce a zeleninu. Napiš čísla (do čtverců). Řekni, kolik kusů z každého ovoce a
zeleniny tam je.
22. Fruit and Vegetables (3+/7+)
Ask: What’s missing? Answer, draw / write.
Ptej se: Co chybí? Odpověz, nakresli/napiš.
23. Food (7+)
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
24. Food (4+)
Colour the caterpillar and draw another one. Sing the Hungry Caterpillar song with the new words.
Vybarvi housenku a nakresli ještě jednu. Zazpívej písničku Hladová housenka s novými slovy.
25. Food (3+)
Do you like chicken, chips, cake, rice, milk, cheese, eggs, soup, bread? Match and say: I like... / I
don’t like...
Máš rád/ráda kuře, hranolky, koláč, rýži, mléko, sýr, vejce, polévku, chléb? Spoj a řekni: Mám rád
(ráda)... / Nemám rád (ráda)...

26. Food (4+)
Count the food. Write the numbers. Say how many of each food are there.
Spočítej jídla. Napiš čísla. Řekni, kolik kusů každého jídla tam je.
27. Food (3+)
Cut out the food pictures. Put 3 pieces of food in the trolley. Guess what is in your friend’s trolley. Ask:
Is it...? Then swap and answer their questions: Yes, it is. / No, it isn’t.
Vystřihni obrázky jídel. Vlož tři kusy jídla do vozíku. (Tak, aby je protihráč neviděl.) Hádej, co je ve
vozíku tvého kamaráda. Ptej se: Je to...? Potom se on bude ptát tebe a ty odpovídej: Ano, to je. / Ne,
to není.
28. Sea Animals (3+)
Colour the seahorses orange, the octopus purple, the shark blue, the crab red, the fish yellow, the
jellyfish pink, the whale black.
Vybarvi mořské koníky oranžovou, chobotnici fialovou, žraloka modrou, kraba červenou, rybu žlutou,
medúzu růžovou, velrybu černou barvou.
29. Sea Animals (7+)
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
30. Sea Animals (5+)
Count the animals. How many seahorses, fish, jellyfish and sharks can you see? Say: I can see...
Draw 7 seahorses, 4 fish, 6 jellyfish and 2 sharks and count again. Write the numbers.
Spočítej zvířata. Kolik mořských koníků, ryb, medúz a žraloků vidíš? Řekni: Vidím... Nakresli 7
mořských koníků, 4 ryby, 6 medúz a 2 žraloky a spočítej je znovu. Zapiš čísla.
31. At Home (3+)
Colour the bedroom blue, the kitchen yellow, the bathroom green, the toilet purple, the living room
red, the garage brown, the garden is white.
Vymaluj ložnici modrou, kuchyň žlutou, koupelnu zelenou, záchod fialovou, obývací pokoj červenou,
garáž hnědou barvou a zahrada je bílá.
32. At Home (3+/7+)
Match the words with pictures and write them on the lines. Play „Where is my little dog“ game. Cut
out the dog character. Put it in one of the rooms.
Ask: „Where is my little dog?“ and other students then try to guess by asking: Is he in the bedroom?
Is he in the living room? etc.You answer: Yes, he is. / No, he isn´t.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry. Zahrej si hru „Kde je můj pejsek“. Vystřihni obrázek pejska.
Dej ho do jednoho z pokojů.

Zeptej se: „Kde je můj pejsek?“ a ostatní žáci se potom pokouší uhádnout pomocí otázek: Je v ložnici?
Je v obývacím pokoji? Atd. Odpověz: Ano, je. / Ne, není.
33. At Home (4+)
Find 6 differences. Look in the garage, in the bathroom, in the toilet, in the bedroom, in the living
room and in the kitchen. Circle them and say: Here!
Najdi 6 rozdílů. Podívej se do garáže, koupelny, ložnice, obývacího pokoje, kuchyně a na záchod.
Zakroužkuj je a řekni: Tady!
34. The Weather
Do you like the weather when it is sunny, stormy, hot, snowy, windy, cold, rainy or cloudy?Match and
say: I like... / I don’t like... What´s the weather like today? Draw and say: It’s...
Máš rád slunečné počasí, bouřku, horko, když sněží, je větrno, chladno, když prší nebo když je
oblačno? Spoj a řekni: Mám rád... / Nemám rád... Jaké je dnes počasí? Nakresli to a řekni: Je...
35. The Weather
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.
36. The Weather
Colour the pictures and say what the weather is like. Sing The Weather Song and point to the
pictures.
Vybarvi obrázky a řekni, jaké je počasí. Zpívej Písničku o počasí a ukazuj na obrázky.
37. The Weather
Ask: What’s missing? Answer, draw / write.
Ptej se: Co chybí? Odpovídej, nakresli/napiš.
38. Christmas (3+)
Colour Santa Claus, Christmas tree and count and colour the presents. How many presents are there?
Draw a present for you. What is it? Say: It’s a / an …
Vybarvi Santa Klause, vánoční stromeček a spočítej a vybarvi dárky. Kolik je dárků? Nakresli dárek
pro sebe. Co je to? Řekni: To je...
39. Adjectives
Trace and draw. Say: It’s...
Najdi správné kolečko a překresli obličej. Řekni: Je...
40. Adjectives
Match the words with pictures and write them on the lines.
Spoj slova s obrázky a napiš je na čáry.

41. Adjectives
Cut the dice out and glue it together. Throw the dice. Mime the adjective on the picture.
The rest of the class ask: „Are you... happy / sad / hungry / thirsty / fat / angry?“ Answer: „Yes, I am.
/ No, I am not.“
Vystřihni kostku a slep ji dohromady. Hoď kostkou. Pantomimou předveď přídavné jméno na obrázku.
Zbytek třídy se ptá: „Jsi… šťastný / smutný / hladový / žíznivý / tlustý / naštvaný?“ Odpověz: „Ano,
jsem... / Ne, nejsem.

To nejdůležitější při práci s cizím jazykem je však to, abyste jako rodič nebo učitel respektovali
individuální tempo dětí i jejich momentální náladu a abyste děti do učení nenutili. Zároveň mějte na
paměti, že chyby jsou součástí každého procesu učení a děti je potřeba pochválit za to, co zvládli a
nekritizovat to, co zatím neví. Pochválit můžete například frází: „Well done!“ / „Excellent!“ (Výborně!),
v případě nesprávné odpovědi můžete děti povzbudit frází: „Try again“ (Zkus znova), případně jim
poradit. Postupně se snažte v čase, kdy k učení využíváte Happy Hoppy, čím dál méně mluvit rodným
jazykem.
Zvládnout cizí jazyk je dlouhodobý proces, tak nemějte prosím na děti příliš velké nároky. Každý krok
kupředu je úspěch. Přechod z pasivní do aktivní angličtiny někdy trvá delší dobu (děti na začátku
rozumí víc, než jsou schopné říct). Pravidelným opakováním
v atmosféře bez stresu si postupně děti osvojí přiměřené množství slovní zásoby.
Nejdůležitější ze všeho je to, aby se děti učily rády a aby si vytvořily pozitivní vztah
k novému jazyku a mohly jej sebevědomě a bez problémů užívat.

LINGEA

