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ÚVOD

Predkladaná práca ponúka sériu pracovných listov pre žiakov a metodický materiál pre
učiteľa. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň
prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci inú kultúru. Pri tvorbe pracovných
listov som vychádzala z učebných osnov pre daný predmet a na každý tematický celok tu
môžeme nájsť jeden, či dva pracovné listy. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby,
precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dpĺňanie slov, usporiadanie
hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne
vzťahy. Pokyny sú jednoducho uvedené najprv v anglickom jazyku a následne sú vysvetlené
aj v slovenskom jazyku. Úlohy sú zoradené od jednoduchých k zložitejším, aby aj slabší žiaci
zažili hneď v úvode úspech a motivovalo ich to k ďalšej práci.
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1 Pracovné listy
1.1 GREETINGS
1.Match. Spoj, čo patrí spolu.
Ahoj.(pri stretnutí)

No.
Yes.
Hello.

Nie.

Dobrý deň.(dopoludnia)

Dobrý večer.
Dobrý deň.(popoludní)

Good night.
Goodbye.

Good morning.
Áno.

Dovidenia.

Good evening.

Dobrú noc.

Ahoj. (pri lúčení)
Good afternoon.

Bye.

2. Match. Priraď pozdravy k obrázkom.

Goodbye
Good night

Good afternoon
Good morning

3. Fill in. Pokús sa doplniť rozhovor vhodnými slovami.
Hello!
How____________you?
I am ____________, thank you.

4. Complete. Doplň vety o Petrovi.
Hallo! My name is_________________.
I am a _______________.
I have got an orange_____

I have got an orange ________________.
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1.2 HELLO AGAIN I
1.Wordsearch. Nájdi a vyfarbi slová: BIG, TALL, SMALL, DOG, FAT, MOUSE, GIRL,
LION, BOY, HIPPO, BEE
W

B

O

Y

P

S

G

P

E

Q

H

Q

X

Y

B

W

W

K

F

F

I

A

M

Z

I

B

S

G

A

H

P

D

O

G

G

W

M

I

T

F

P

R

U

U

D

Q

A

R

H

C

O

B

S

N

T

A

L

L

G

U

J

B

E

E

S

Z

L

I

O

N

Q

C

G

P

Z

R

Q

D

N

B

2. Draw .
a tall boy

a fat mouse

3. Match. Priraď slová k obrázkom.

new
old
sad
happy
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a sad girl

1.3 HELLO AGAIN II
1.Complete. Doplň, čo hovoria deti o sebe.

I am a _____________.

I am a_______________.

I have got a yellow

I have got a d________.

T-_______________.

I have got brown h____.

I am h____________.

2. Odd one out. Vyškrtni slovo, ktoré do riadku nepatrí.
OLD

YOUNG

SAD

GIRL

MOTHER

CAT

FATHER

SISTER

DOLL

ROBOT

PEN

TEDDY BEAR

PENCIL

RULER

BOOK

ORANGE

RABBIT

FIVE

LION

SNAKE

3. Match. Priraď vhodné slová k postavám na obrázku.
thin

tall

short

fat

boy

small

brown hair

a yellow T-shirt

the green cap

the big eyes
7

1.4 FAMILY
1. Circle. Zakrúžkuj správnu vetu pod každým obrázkom.

The girl is sad.

The boy is happy.

The girl is happy.

The boy is sad.

2.Write. V domčeku býva rodina. Napíš všetkých členov rodiny.

__________________

_________________

__________________

_________________

3. Match. Spoj čo patrí k sebe.
two young girls

smutný chlapec

sad boy

šťastný psík

old tree

dve mladé dievčatá

happy dog

starý strom

4. Underline. Podčiarkni správnu odpoveď na otázku.
Who is it ?

It is a dog.
It is mum.
It is an uncle.
It is a cat.
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1.5 NUMBERS 0 – 12
1. Write. Napíš slovom koľko kvetov vidíš na obrázku.

____________________________
2. Write. Napíš číslom.
one _________

ten

________

five ________

four ________

two ________

six _________

seven _______

eleven ______

3. Draw. Nakresli do vázy podľa zadania.
two red flowers
four yellow flowers
three blue flowers
4. Circle. Zakrúžkuj čísla 2, 5, 7, 10.
one, two , three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten, eleven, twelve
5. Podčiarkni tú vetu, ktorá popisuje obrázok.
There are two black cats.
There are three red balloons.
There are six green apples.
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1.6 WINTER TIME
1. Colour. Vyfarbi zimné oblečenie: socks, a jacket, a scarf.

2. Read and colour. Prečítaj a nakresli.
Draw a hat.

Draw boots.

3. Answer. Odpovedaj na otázky.
Can you swim ? .......................................
Can you jump?

.......................................

Can you fly?

.......................................

Can you read?

.......................................

4. Circle. Zakrúžkuj správne.

snake/snakes

balloon/balloons

spider/spiders

orange/oranges

star/stars

10

tree/trees

1.7 COLOURS
1.Colour. Vyfarbi podľa návodu pod obrázkom.

2. Match. Spoj, čo patrí k sebe.
red

žltá

blue

hnedá

yellow

modrá

pink

červená

brown

ružová

3. Sort out. Zlož z poprehadzovaných písmen farby.
geren................................................................
balkc................................................................
wihet................................................................
onraeg..............................................................

11

4. Write. Pomenuj farby.

1.8 FOOD AND DRINKS
1.Draw. Nakresli čo raňajkuješ.

2 . About you. Odpovedaj na otázky.
Do you like cheese?

................................................

Do you like ham ?

................................................

Do you like eggs?

.................................................

Do you like honey?

..................................................

3. Complete. Doplň.

b__ __ __ __ __

__ __ __ __ y

__ __ c__ __ __ __ __

ch__ __ __ __

4. Match. Správne priraď.
MEALS

DRINK

___________________

____________________

___________________

____________________

___________________

____________________

___________________
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1.9 DAISY TOWN
1.Odd one out. Vyškrtni slovo, ktoré do radu významom nepatrí.
bank

supermarket

girl

hospital

nineteen

juice

twenty-two

thirty

uncle

aunt

sister

police

toy

teddy bear

red

doll

play

one

read

write

sing

milk

eggs

honey

cap

jeans

mouse

dress

Christmas

museum

Halloween

Easter

2. Match. Priraď názvy budov v meste k obrázkom.

bank
hospital
police station

toy shop

supermarket
school

bus station

police station
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3. Write. Dopíš čísla slovom alebo číslicou.
24 __________________________

seventeen ____________________

thirty _______________________

twenty-six ____________________

15 __________________________

29 __________________________

4. Count. Vypočítaj príklady a výsledok napíš slovom.
25 + 3 = _____________________________
87 – 57 = ____________________________
13 + 13 = ____________________________
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1.10 TOWN
1.Learn and write. Prepíš symboly Anglicka.

Queen
red bus

London Eye

guard

taxi

red telephone

Big Ben

Tower bridge

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
2. Draw. Nakresli black taxi and red telephone.
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1.11 IN THE HOUSE I
1. Draw your house.

2. Dopíš miestnosti v dome k obrázku.

3. What is it? Write.
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1.12 IN THE HOUSE II
1. Underline. Podčiarkni správnu vetu k obrázkom.
The boy is under the table.
The boy is on the table.
The boy is under the bed.

The bear is on the box.

The book is under the chair.

The bear is in the box.

The book is on the chair.

The bear is under the box.

The book is on the floor.

2. Sort out. Zlož z poprehadzovaných písmen slová (zariadenie izby).
wlla _____________________

lapm______________________

foorl_____________________

wnoidw____________________

bxo______________________

dske_______________________

3. Colour. Vyarbi tak, aby vety boli pravdivé.
The ball is blue.
The plane is white.
The chair is red.
The box is green.
The clock is yellow.
The pillow is pink.
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1.13 MY DAY
1.What is the time? Write.

_______________

_______________

________________

________________

2. Complete. Doplň vhodný čas slovom.
I get up at ___________________o´clock.
I go to schol at _______________o´clock.
I play computer games at _______________ o´clock.
I do my homework at __________________ o´clock.
I watch TV at __________________ o´clock.
I go to bed at _________________ o´clock.

3. Wordsearch. Nájdi a vyfarbi slová: CLEAN, COMB, GO, WASH, READ, PLAY,
SING, EAT, DO, GET UP
E

A

T

H

J

G

E

T

U

P

W

P

R

W

F

C

L

E

A

N

O

A

A

S

R

M

Y

D

H

Q

B

S

I

N

G

Q

X

M

D

O

18

4. Pravdivé vety označ T/true/, nepravdivé F/false/.
I get up at six o´clock.______
I go to school at twelve o´clock.______
I go to bed at two o´clock.______
I watch TV at seven o´clock.______
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1. 14 CLOTHES
1. Match. Spoj obrázok so správnym slovom.

scarf

dress

hat

T-shirt

skirt

shorts

2. Wordsearch. Vyfarbi názvy oblečenia: TROUSERS, SKIRT, SOCKS, DRESS,
JUMPER, HAT, SHOES, COAT
Y

H

L

S

W

L

E

C

D

X

A

D

H

J

P

R

T

B

C

T

R

O

U

S

E

R

S

O

B

E

E

M

E

T

I

O

A

N

S

S

P

W

I

K

C

T

M

S

Z

E

P

P

S

K

V

H

J

K

R

Q

S

G

S

3. Write. Dopíš časti tela do obrázka.
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1.15 HALLOWEEN
1.Look and match. Spoj, čo patrí k sebe.
hat

wizard

ghost

witch

lantern

pumpkin

2. Colour. Nájdi a vyfarbi názov sviatku, ku ktorému patria predchádzajúce obrázky.
NMDEUHALLOWEENMKIRVFGHZHALLOWEENBUHRTFHALLOWEENMNFUH
3. Write.
I can see a s______________________________.
I can see a m_____________________________.
I can see a b__________________.
4. Wordsearch. Nájdi a vyfarbi slová: GHOST, PUMPKIN, TREAT, COSTUME,
TRICK
C

O

S

T

U

M

E

B

V

Q

W

F

B

G

N

M

T

X

R

T

Z

V

H

J

K

R

O

H

A

L

L

O

W

E

E

N

Y

C

B

N

S

L

P

A

J

X

S

F

R

T

T

Z

T

L

P

U

M

P

K

I

N

I

U

G

T

H

J

T

R

I

C

K
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1.16 CHRISTMAS
1.Find and circle. Nájdi a zakrúžkuj christmas words.

tree
orange
holly
pumpkin
gift reindeer
snowman
pencil ball
pen
stars
candle
bell
present
Christmas card angel

2. Match the words. Spoj, čo patrí k sebe.
Chistmas tree

hviezda
sviečka

snowman
star

zvonček
darček

candle
bell
present

snehuliak
vianočný stromček

3. Write. Napíš, čo vidíš na obrázku.
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1.17 EASTER I
1.Match. Spoj slová, ktoré k sebe patria.
Easter Eggs
Bunny
Chick
Flowers
Lamb
Easter Basket

2. Write. Napíš, čo vidíš na nasledujúcom obrázku.

3. Answer. Odpovedz na otázky.
Do you like chocolate?____________________________________________________
Do you like eggs?________________________________________________________
Do you like Easter?_______________________________________________________
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1.18 EASTERII
1.Write. Napíš vety o obrázku.

There are ______________________________. This egg is_____________________.
There is a_______________________________. This egg is_____________________.

2. Wordsearch. Vyhľadaj tieto slová: CHOCOLATE, EGGS, LAMB, CHICK, BASKET,
FLOWERS, BUNNY
F

L

O

W

E

R

S

Z

X

B

W

Q

C

Y

G

N

M

K

Z

U

E

W

Q

L

E

H

G

N

B

N

CH

W

E

A

S

T

E

R

A

N

I

A

G

M

Q

E

G

Z

S

Y

C

W

G

B

Y

V

N

H

K

M

K

E

S

F

R

T

J

R

E

B

W

Q

CH

O

C

O

L

A

T

E
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3. Write. Nájdi a napíš kto má čo.

The boy has got_________________________________________.
The girl _______________________________________________.
The bunny _____________________________________________.
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1. 19 FOOD AND DRINKS
1. Learn and write. Fish and chips, ryba s hranolkami je typické jedlo v Anglicku.
Napíš food and drink, ktoré poznáš ty.
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
2. Answer. Odpovedz na otázky.
Are you English?

______________________

Are you Slovak ?

______________________

Are you nine?

______________________

Are you hungry?

______________________

Are you at school? ______________________
3. Write. Napíš slová k obrázku. BREAD, EGG, BACON, SAUSAGES,
MUSHROOMS, TOMATO, BEANS

ENGLISH BREAKFAST
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1.20 IN THE CLASSROOM
1. Match. Spoj obrázok so správnym slovom.
pencil case

schoolbag

calculator
teacher

blackboard
2. Learn and write. Na obrázku sú uniformy, aké nosia žiaci do školy v Anglicku.
Napíš, čo si obliekaš do školy ty.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
3. Draw. Nakresli podľa zadania.
a red winter hat

a blue sweater

27

green gloves

Geografia
Veľká Británia sa člení na:

Škótsko

Severné Írsko

Wales

Anglicko

1.21 GREAT BRITAIN
1. Write. Napíš ako sa člení Veľká Británia.
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2 Prezentácia vybraných sviatkov
2.1 Halloween
Počiatky halloweenského sviatku sa datujú asi 2000 rokov dozadu. Tento sviatok
vychádza z keltských osláv, ktoré sa konali prvého novembra, kedy sa pre Keltov začínal
nový rok. Tento čas sa spájal s úmrtiami. Kelti verili, že počas noci pred novým rokom sa
hranice medzi svetom živých a mŕtvych strácajú. V túto noc sa duchovia mŕtvych vracali na
zem, spôsobovali problémy a ničili úrodu.
Okolo roku 700 n. l. už na Keltov vplývalo kresťanstvo. Pápež Bonifác IV. sa snažil
keltský sviatok mŕtvych nahradiť podobným sviatkom. Pápež Gregor III. Potom v roku 731
nariadil slávenie Všetkých svätých v Ríme každoročne práve na 1. novembra. Potom sa to
rozšírilo na celú cirkev. Je to teda sviatok, ktorý nám pripomína svätých a martýrov. Aj
obyčajní smrteľníci, ktorí odišli z tohto sveta si zaslúžia spomienku. Opát Odilo v roku 998
nariadil večer 1. novembra vyzváňať a spievať žalmy za mŕtvych a na druhý deň – teda 2.
novembra slúžiť veľkú zádušnú omšu. Tak sa zo sviatku pripomínajúceho svätých vyvinula aj
spomienka na zosnulých, tzv. Dušičky. Je to teda sviatok duší, ktoré si odpykávajú tresty
v očistci. Ľudia na zemi im môžu pomáhať modlitbami a obetami. Na znak nesmrteľnosti duší
sa na cintorínoch zapaľujú sviečky.
Sviatok sa tiež nazýval All-hallows,

alebo All-Hallowmas, čo znamenalo Deň

všetkých svätých. Noc pred týmto sviatkom bola Samhainova noc, ktorá sa začala volať Allhallowseve, teda skrátene Halloween. Napokon sú tu ešte dušičky, teda sviatok spomienky na
mŕtvych. Spojili sa teda tri sviatky - noc pred sviatkom všetkých svätých, sviatok všetkých
svätých a dušičky.
Tieto sviatky sa slávia v Európe už po stáročia, samozrejme, spolu s vysťahovalcami
sa dostali aj do Ameriky. V Spojených štátoch i Anglicku sa praktizuje tzv. trick-or-treating,
chodenie od dverí k dverám v kostýmoch a pýtanie sladkostí alebo darčekov.
Tento zvyk vychádza ešte z keltského nosenia kostýmov, s ktorými sa spojilo rozdávanie
potravy pre chudobné rodiny, ktoré počas osláv chodili prosiť po okolí. Na oplátku za tieto
dary sa mali chudobní modliť za duše mŕtvych príbuzných.
Darovanie potravín, hlavne koláčov, podporovala cirkev, pretože podľa pohanských
zvykov sa jedlo a víno prenechávalo blúdiacim duchom. Predovšetkým deti chodili prosiť o
potraviny, tak ako aj dodnes chodia milióny detí na Halloween.
29

Tradícia obliekať si kostýmy je európska i keltská. Ľudia verili, že ak na Halloween
stretnú ducha, musia sa pred ním zamaskovať, aby ich duch nespoznal. Ak teda vychádzali
z domov za tmy, obliekali si masky, aby prípadných duchov zmiatli.
Duch, ktorý stretne nejakú masku si vraj myslí, že stretol iného ducha, a tak nikomu neublíži.
Pred domy sa tiež vykladalo jedlo, aby duchovia mali potravu po ruke a stratili dôvod
vstupovať do príbytku.
V 19. storočí sa stal Halloween skôr spoločenskou oslavou. Zvykli sa konať
halloweenské párty pre deti i pre dospelých. K halloweenskej tradícii patrí i vyrezávanie
tekvíc. Používajú sa na zdobenie i ako potravina. Do tekvice sa vyrezávajú otvory.
Najčastejšie sa vyreže tvár a do vnútra tekvice sa vkladá sviečka. Tento zvyk je tu už po
stáročia. Zapálené tekvicové lampáše majú vyľakať zlých duchov.
Na Slovensku môžeme v súčasnosti badať vplyv komerčnosti tohto sviatku, v školách
sa konajú halloweenské párty, výstava tekvíc, či súťaže o najstrašnejšie strašidlo.
Nezabúdame však na Sviatok všetkých svätých, kresťania na účasť na svätých omšiach
a tradíciu pálenia sviečok na cintorínoch pri hroboch našich zosnulých. Záleží len na nás, do
akej miery dovolíme Halloweenu, aby nás komerčne ovládol.

2.2 Christmas
Na Slovensku začíname sláviť Vianoce 24. decembra, na Štedrý deň. Na východnom
a čiastočne aj na strednom Slovensku sa tento deň nazýva aj “vilija” alebo “vigilija”,
odvodený od latinského “vigília”, čo znamená predvečer sviatku. Najväčším sviatkom Vianoc
je 1. sviatok vianočný 25. decembra – deň Kristovho narodenia, i keď história nevie presne
určiť, kedy sa naozaj narodil. Na Štedrý deň sa zvykne držať pôst, ktorý končí východom
prvej hviezdy. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu
alebo zlaté prasiatko. Kým deti chystajú vianočný stromček, gazdinky pečú, varia a chystajú
rôzne dobroty na štedrovečerný stôl. Medovníčky či iné koláče majú už napečené niekoľko
dní dopredu. Jedlá, ktoré sa podávajú sa líšia podľa zvykov a tradícií v rôznych regiónoch
Slovenska. Spravidla však na bohato prestretom štedrovečernom stole nesmie chýbať chlieb,
cesnak, med, oblátky, kapustnica, ryba, zemiakový šalát, opekance (pupáky, bobaľky),
koláče, ovocie. Po večeri sa spievajú koledy, rozbaľujú vianočné darčeky, na ktoré sa nielen
deti veľmi tešia. Mnoho ľudí sa zúčastňuje polnočnej omše, aby oslávili narodenie Ježiša
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Krista a zaspievali si najkrajšiu a najznámejšiu vianočnú pieseň „Tichá noc, svätá noc“. 25.
decembra a 26. decembra rodiny často zostávajú spolu, idú do kostola alebo navštevujú
svojich príbuzných a priateľov.
V Anglicku Štedrý deň neoslavujú. Angličania sa v tento deň ešte len pripravujú na tú
najväčšiu slávu. Spievajú koledy, balia darčeky a deti si večer pred spaním vešajú na koniec
postele, alebo na rímsu kozuba vianočné pančuchy (Christmas stocking).
V Británii nenosí deťom darčeky Ježiško. Nosí ich Father Christmas (otec Vianoc),
ktorý sa v noci z 24. na 25. decembra spustí cez komín do domu a naloží ich do pančúch na
kozube alebo posteli. Čo sa do nich nevmestí, uloží pod vianočný stromček. Samozrejme, len
ak boli deti celý rok poslušné.
25. december – Christmas Day. Toto je v Anglicku najdôležitejší vianočný deň.
Oslavovať sa začína hneď ráno, keď sa všetci zídu pri vianočnom stromčeku a rozbaľujú
darčeky. Hlavným jedlom tohto slávnostného dňa je Christmas dinner. Podľa názvu by to
mala byť vianočná večera, ale toto jedlo sa začína jesť už okolo obeda. Tvorí ho pečený
moriak, ktorý je servírovaný s pečenými zemiakmi a zeleninou plnkou a brusnicovou
omáčkou. Po moriakovi nasleduje tradičný Christmas pudding. Nie je to však puding, ako ho
poznáme my, ale niečo ako ovocný koláč s hrozienkami, čerešňami a orieškami. Tento koláč
sa jedáva poliaty skutočným pudingom, podobným s akým jedávame dukátové buchtičky. Po
večeri sa trhajú Christmas Crackers.
26. december – Boxing Day. Aj v tento deň je ešte štátny sviatok – public holiday.
Tradíciou je spojený s dávaním malých darčekov, alebo peňazí tým, ktorí to potrebujú. Teórií
o vzniku názvu Boxing Day je viac. Jedna z nich ho odvodzuje od takzvaných Christmas
Boxes – peňažných darov, ktoré sa v minulosti dostávali služobníctvu. Do dnešných dní sa
tento zvyk preniesol v podobe dávania drobných pozorností napr. poštárovi, mliekarovi (ktorý
po domoch ráno rozváža mlieko), teda ľuďom, ktorý nám denne svojou prácou slúžia
a uľahčujú život. Tento deň trávia Briti rôznymi spôsobmi. Môže to byť návšteva priateľov,
účasť na športovom podujatí, alebo jednoducho oddych. Moderným a veľmi populárnym
zvykom sa stáva nakupovanie. Obchodné centrá totiž začínajú vianočné výpredaje už v tento
deň.
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CHRISTMAS – čo máme spoločné a čo rozdielne
Vianoce sú z hľadiska obsahu veľmi príťažlivou témou ako pre žiaka, tak aj pre
učiteľa. Táto tematika nie je pre žiadneho žiaka neznáma, každý má pocit, že o nej niečo vie
(výhodou témy je, že aj slabo prospievajúci žiaci sa vždy zapoja), môže porozprávať vlastné
skúsenosti, zážitky, obyčaje, ktoré jeho rodina počas Vianoc dodržuje. Navyše sa na Vianoce
každé dieťa teší a tak ho rozprávanie o tejto téme zaujíma a vlastne ani nespozoruje, že sa učí.
Vlastné poznatky z prežívania slovenských Vianoc môžeme vhodne použiť pri téme Vianoce
v anglickom jazyku. Môžeme hľadať paralely a rozdielnosti v slávení Vianoc na Slovensku
a v Anglicku. Na jednej strane sa učíme poznávať vlastnú kultúru a na strane druhej
poznávame kultúru v anglicky hovoriacej krajine.
Kým pre nás sa Vianoce začínajú už 24. decembra Štedrým dňom, v Anglicku je to
prípravný deň. My sa celodenným pôstom pripravujeme na Štedrú večeru, ozdobujeme
stromček, pozeráme naše tradičné rozprávky, lebo všetko je už upratané a každý kút domu
vyčistený. V Anglicku v tento deň balia darčeky a vešajú na kozub vianočné podkolienky, do
ktorých im Christmas Father v noci položí darčeky a čo sa nezmestí, uloží pod stromček. Ten
si zvyknú ozdobiť aj týždeň vopred. Ráno si darčeky ešte v pyžamách nadšene rozbaľujú. My
si svoje darčeky, veriaci od Ježiška, môžeme rozbaliť hneď po štedrej večeri. Kým naša
večera už prebehla, v Anglicku majú 25.decembra Christmas dinner, ale koná sa okolo druhej
popoludní. Naše tradičné jedlá sú oplátky s medom, cesnak, jablko, kapustnica, opekance
s makom a ryba so šalátom. Na vianočnom stole v Anglicku je moriak, zemiaky, zelenina,
brusnicová omáčka a puding. Teda celá rodina je v tento deň doma, kým my na Slovensku už
navštevujeme svojich príbuzných a vinšujeme si požehnané sviatky. 26.decembra oslavujeme
sviatok Svätého Štefana a večer sa na mnohých miestach konajú štefanské zábavy. Angličania
tento deň volajú Boxing Day, vtedy dávajú drobné pozornosti mliekarovi, poštárovi a chystajú
sa do obchodov na veľké výpredaje.
Všetky tieto poznatky využívame so žiakmi na spoznanie kultúry a zároveň vytvárame
slovnú zásobu v angličtine. Spievame vianočné pesničky, pripravujeme slovenské
medovníčky a varíme anglický vianočný puding.
Na hodinách anglického jazyka sa môžeme zamerať na opis jednotlivých vianočných
dní, čo v tieto dni robíme, pomenúvame vianočné ozdoby, jedlo, sladkosti, počasie, darčeky,
hračky, stromček, koledy, sánky, venček, hviezda, snehuliak, atď. Vytvárame obrázkovú
slovnú zásobu s ktorou môžeme ďalej pracovať. Môžeme jednotlivé obrázky pripevniť na
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tabuľu, vyhľadávame a priraďujeme k nim správne pomenovanie. Obľúbenou činnosťou je
vytvorenie leporelovej slovnej zásoby, ktorú si každý žiak vytvorí vlastnú. Spočíva v tom, že
sa na papier nakreslia alebo nalepia vianočné obrázky, ktoré si žiaci vyfarbia a potom sa
papier správnym spôsobom zloží tak, aby vznikla malá knižka.

2.3 Easter
Veľkonočné sviatky patria k najstarším sviatkom vôbec. Ich základnou podstatou z dôb
predkresťanských bolo vítanie jari, v prenesenom slova zmysle víťazstvo života nad smrťou.
Veľká noc je pohyblivý sviatok, pre kresťanov jeden z najvýznamnejších. Predchádza
mu dlhý čas príprav – štyridsať dňový pôst, ktorý sa dodržiava už celé stáročia. Nevzťahoval
sa len na jedlo, ale na celý spôsob života. V minulosti prestali tanečné zábavy, veselé
spoločenské večierky, na vidieku sa skončili priadky a páračky. V čase pôstu každá žena
priadla doma sama, umĺkol spev a ozývali sa len vážne pôstne piesne. Muži odložili fajku
a celú dobu sa nedotkli alkoholu. Zo ženského kroja zmizli pestré farby a bohato zdobené
súčasti.
Predveľkonočný pôst, ktorý vystriedal obdobie vianočného hodovania a fašiangovej
nestriedmosti, od základu zmenil stravovanie našich predkov. Ešte na prelome 19. a 20.
storočia sa v niektorých oblastiach dôkladne vymyli hrnce, v ktorých sa varili tučné jedlá
a dočasne sa vyniesli na povalu. V rodinách dokonca vymenili riad, z ktorého jedli a kovové
lyžice nahradili drevenými. V čase pôstu sa často mastilo len rastlinným olejom, zväčša
konopným alebo ľanovým, menej už maslom.
Strava bola veľmi jednoduchá. Skladala sa z rôznych múčnych jedál, kaší, zemiakov,
strukovín, sušeného ovocia. Varili sa jednoduché polievky a omáčky, veľmi sa využívala
kvasená kapusta, ktorá sa jedávala aj surová s krajcom suchého chleba – nielen ako desiata či
olovrant, ale aj ako hlavné jedlo (obyčajne večera). Dospelým sa odporúčalo celkovo
obmedzovať množstvo stravy počas dňa, až večer sa zjedlo trochu kyslej kapusty alebo
ovocie a chlieb. Dnes by sme to považovali za ideálne kontrastné odľahčovacie dni po
vianočnom a novoročnom hodovaní.
V období pôstu nebolo dovolené jesť mäso, a to ani v nedeľu. Niekto sa dokonca
zriekal i mlieka, syrov a vajec – teda potravín, ktoré pochádzali z teplokrvných zvierat.
Dodržiavanie pôstu sa postupne zmierňovalo.
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K pôstnemu obdobiu patria aj typické jedlá. Vyskytujú sa najmä na pôstne nedele, ktoré
sú štyri a o týždeň po nich nasleduje Smrtná nedeľa, keď dievčatá vynášajú smrtku – symbol
zimy. Nasleduje Kvetná nedeľa, keď sa svätia ratolesti, väčšinou z vŕby, rakyty. V niektorých
krajoch v tento deň ženy nepiekli z múky, aby „nezapiekli“ kvety ovocných stromov.
Pôst sa končí Zeleným štvrtkom. Dodržiava sa však až do Bielej soboty, keď večer po
slávnosti Vzkriesenia Krista z mŕtvych sa po dlhom čase objaví na stole mäsité jedlo. Na
Zelený štvrtok sa obyčajne piekli tzv. judáše z kysnutého cesta. Tvarom mali pripomínať
stočený povraz, na ktorom sa obesil zradný biblický Judáš. Podoby pečiva boli rôzne, ale
často sa na vrch pridával med - podobne ako na Vianoce k oblátkam. Med sa od pradávna
cenil ako pochúťka i liek. Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy niečo zelené, aby bol človek
zdravý, či to už bola polievka z jarných byliniek, špenát, alebo hlávkový šalát.
Tradičným veľkonočným jedlom je mazanec. Sú o ňom správy už od 15. storočia. Ešte
v 18. storočí ho plnili tvarohom, rozmiešaný tvaroh bol totiž u Slovanov obradným jedlom,
rovnako ako zvyk jesť vajíčka, považované za symbol nového života a plodnosti. Na Veľkú
noc sa často jedli uvarené, no nezriedka sa z nich pripravovali aj rôzne obradové jedlá.
Najznámejšia bola praženica, jaječnica, pankúch alebo jedlom z vajec, z údeného mäsa a
žemlí, tzv. baba, plnina, kurka, stratené kura a pod. V oblasti východného Slovenska je
dodnes rozšírené tradičné obradové jedlo nazývané žolta hrudka alebo sirek, ktoré sa robí z
vajec a mlieka. Sirek sa podáva na Veľkonočnú nedeľu všetkým členom rodiny a na
Veľkonočný pondelok sa ním ponúkajú mládenci, ktorí chodia polievať.
Vajíčka dodnes dostávajú chlapci aj muži za šibačku a oblievačku. Časom sa z jedla
stal darček lásky, tradícia, ba aj predmet do zbierky.
Na väčšine nášho územia je neodmysliteľnou súčasťou veľkonočných jedál obradový
koláč. Na východnom Slovensku sa pripravoval predovšetkým okrúhly koláč pod názvom
paska. Pôvod má v starom rituálnom pečive, ktoré sa k nám i k susedným národom rozšírilo
prostredníctvom kresťanstva. Okrúhly tvar pasky symbolizoval slnko, nový život, snahu o
zabezpečenie dobrej úrody. Na strednom a západnom Slovensku majú koláče rôzny tvar,
prevládajú podlhovasté záviny. V týchto oblastiach sú zaužívané hlavne názvy baba, calta,
mrvaň.
Po dlhotrvajúcom pôste boli žiadanou zmenou v jedálnom lístku i mäsité jedlá, k veľmi
starej tradícii u nás patrí pečenie jahňaťa alebo kozľaťa. Na dedinách sa však najviac jedla
šunka (šoudra) a klobásy zo zásob po zabíjačke. Niekedy sa mäso na Veľkonočnú nedeľu
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nahrádzalo mliečnymi výrobkami, napríklad tvarohom, syrom, oštiepkami. Veľkonočné jedlá
dopĺňala pálenka a víno.
K prastarým veľkonočným pokrmom patril baranček. Pretože si každý nemohol
dovoliť skutočného barančeka, nahrádzal sa barančekom upečeným z kysnutého alebo treného
cesta. Hotový baranček sa zdobí cukrom, jarnou zelenou vetvičkou a mašličkou či
spiežovcami. Barančekom sa zdobí okno alebo stôl s farebnými kraslicami, v poslednom
období sa pridáva aj trávička z rýchleného obilia.
V Anglicku sa predveľkonočné obdobie vyznačuje množstvom zvyklostí a tradícií.
Patrí medzi ne napríklad usporadúvanie jarných pretekov osemveslíc univerzít z Cambridge
a Oxfordu na Temži, oslava jarnej rovnodennosti alebo celkom zvláštna tradícia
palacinkových pretekov, koná sa deň pred popolcovou stredou. Pretekajú sa len ženy. Mužom
je táto súťaž odopretá. Na panviciach majú pretekárky pri behu, ktorý štartuje pravidelne
každý utorok popoludní počas dlhého pôstu zapečené lievance. Modernizácia tejto tradície
zmenila tieto zvyky, preto je atrakciou dnešných pretekov napríklad i britský minister športu
so súťažnou panvicou.
Vajíčka patria neodmysliteľne k týmto sviatkom i v Británii. Okrem slepačích a
prepeličích, ktoré sú v predaji po celý rok, zahrnuje veľkonočná ponuka i morčacie, bažantie,
ba dokonca i pštrosie vajcia. Kto chce byť najoriginálnejší, nájde dokonca i vajíčka čajok. Ale
prevahu tvoria aj vo Veľkej Británii predovšetkým čokoládové vajíčka. V britských rodinách
sa počas Veľkej noci usporadúvajú priam „hony na vajíčka“. Deti po celom byte i v prírode
hľadajú ukryté čokoládové vajíčka. Kto ich nájde, ten ich má právo zjesť.
S britskou kráľovskou rodinou je spojený aj jeden tradičný veľkonočný zvyk. Už v 12.
storočí v deň pred Veľkým piatkom obdarovávali anglickí panovníci chudobných. Zvyk sa
zmenil v 15. storočí tak, že sa počet obdarovaných zhodoval s vekom panovníka. Mince
špeciálne razené pre túto príležitosť teraz nedostávajú už iba chudobní, ale tiež siroty, vdovy a
ľudia, ktorí sa aktívne venujú dobročinnosti. V tomto roku by teda mala 86-ročná (nar.1926)
kráľovná Alžbeta II. pri bohoslužbe na Zelený štvrtok obdarovať striebornou mincou 86 žien
a mužov.
Ďalšou britskou tradíciou sú veľkonočné sprievody. V londýnskej Covent Garden sa
koná tradičná súťaž pivovarských záprahov a púšťanie drakov. Práve Veľkonočná nedeľa a
pondelok patria najrôznejším prehliadkam drakov v Hampsteade i na ďalších miestach
Londýna.
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3 Anglicko v obrazoch

Great Britain – Veľká Británia

História krajiny
 Oficiálny názov : „United Kingdom of Great







Britain and Northern Ireland“ = Spojené
kráľovstvo Veľkej Británie a Sever. Írska
Často používaný názov: Veľká Británia
Prví obyvatelia : Kelti – pred 9000 rokmi
Pred 200 rokmi mala Británia mnoho kolónií
Obyvatelia Británie bojovali
v 1. aj 2. svetovej vojne
Dnes je významnou vyspelou krajinou
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Geografia
Veľká Británia sa člení na:

Škótsko

Severné Írsko

Wales

Anglicko

Základné informácie o Anglicku
 Oficiálny názov: England
 Úradný jazyk: angličtina
 Hlavné mesto: Londýn
 Najväčšie mesto: Londýn
 Panovník: kráľovná Alžbeta II.

 Celková rozloha: 130 395 km štvorcových
 Susedia: Wales, Škótsko
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Základné informácie o Anglicku
 Počet obyvateľov: 49 138 831 (r. 2006)

 Vznik: r. 967
 Forma štátu: krajina Spojeného kráľovstva
 Mena: britská libra (GBP)
 Štátna hymna:

God Save the Queen
(Boh ochraňuj kráľovnú)

Ľudia a život v krajine
 Časté zmeny počasia
 V lete teplota do 25 stupňov
 V zime neklesne teplota pod 0 stupňov
 Krásna príroda a upravené okolie domov
 Ľudia sú príjemní a slušní, veľmi často

používajú „please“, „sorry“, „thank you“
 Známe sú čaje o piatej - vtedy si nájdu čas
na rozhovory s priateľmi
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Kalendár sviatkov
Najznámejšie sviatky Anglicka sú:














Harvest Festival
Thames Festival
Halloween
Bonfire night
Christmas
New Year’s Day
Valentine's Day
Pancake day
Mother s Day
Easter
May Day Bank Holiday
Trooping the colour

September
Harvest Festival - Dožinky
 poďakovanie za úrodu
 oslava úrody v Británii siaha
až do predkresťanských dôb
 dobrá úroda značí lepší život
 dávny zvyk zdobenia kostolov
z domácej produkcie
 po bohoslužbe potraviny rozdajú chudobným
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September
Thames Festival
 každoročne sa koná v polovici septembra v

Londýne
 oslavuje sa ním Thames (Temža),
ktorá preteká Londýnom
 dvojdňový festival sprevádza
karnevalová atmosféra
 pozdĺž rieky sa nachádzajú
pouliční zabávači, umelci
hudobníci a tanečníci

0któber
Halloween
 pôvodne keltský sviatok
 najmagickejší deň roka
 deti chodia od domu k domu prezlečené za
strašidlá a pýtajú si sladkosti
 Trick-or-treating
 vyrezávanie tekvíc
 zapaľovanie sviečok
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November
Bonfire Night-Noc ohňa
 oslavuje sa 5. 11.
 na počesť záchrany
kráľovstva a kráľa
 v roku 1605 sa Guy Fawkes neúspešne pokúsil
vyhodiť do vzduchu parlament
 v tento deň možno vidieť v uliciach
ohňové vatry, ohňostroje a pálenie figurín
Guya Fawkesa

December
Christmas
 oslavujú 25. decembra
 už ráno si rozbaľujú darčeky
 darčeky nosí Christmas Father
 jedia pečeného moriaka so zemiakmi, zeleninou a
brusnicovou omáčkou – Christmas dinner
 obľúbený je tradičný Christmas pudding
 26. december- Boxing day –
obdarúvajú drobnými darčekmi
alebo peniazmi priateľov a známych
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Január
New Year’s Day
 má prvopočiatky už v dobe starovekého Ríma
 oslava silvestrovskej noci, ktorá často pokračuje do
skorých ranných hodín
 londýnsky nový rok sa začína ohromným ohňostrojom
a pouličnou párty na Trafalgar Square
 tradíciou je sprchovanie sa vo fontáne a pokračuje
pochodom New Year's Day Parade
 10 000 tanečníkov, akrobatov, hudobníkov a umelcov
sa zhromaždí v centre mesta na "oslavu národov"

FEBRUÁR
Valentine's Day
 14. februára bol sťatý
kňaz Valentín, ktorý žil v 3.storočí
 sobášil rímskych vojakov napriek zákazu
(slobodní vojaci vraj bojujú oddanejšie)
 stal sa symbolom lásky a na jeho pamiatku si
ľudia ako prejav náklonnosti darujú malé
pozornosti
 pohľadnice, srdiečka, sladkosti, kvety...
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MAREC
Pancake day
 už v starom Grécku poznali palacinky a piekli
ich na kameňoch
 deň pred popolcovou stredou sa v Covent
Garden konajú preteky v prevracaní palaciniek
počas behu - Pancake Day
 palacinky s rôznou náplňou poliate citrónovou
šťavou s cukrom
 jedia ich väčšinou na raňajky a sú podobné
našim lievancom

APRÍL
Easter
 veľký kresťanský sviatok
 úlohy pre deti s veľkonočnými vajíčkami
 deti po celom byte i v prírode hľadajú ukryté
čokoládové vajíčka, kto ich nájde, ten ich má
právo zjesť
 medzi veľkonočné pochúťky patrí pečená
jahňacina
 kráľovná Alžbeta II. pri bohoslužbe na
Zelený štvrtok obdaruje striebornou mincou
toľko žien a mužov, koľko má práve rokov
(nar. 1926)
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Máj
May Day Bank Holiday
 oslavuje sa spojenie Anglicka a Škótska
v roku 1707
 je to deň osláv a tancov
 k tomuto dňu sa viaže
viacero tradičných sviatkov
 tiež sviatok práce
 oslavuje sa v mnohých krajinách po celom
svete

JÚN
Trooping the colour
 oficiálne narodeniny kráľovnej Alžbety II.
 ceremónia s vystúpením
kráľovskej stráže
 ľudia pozerajú v uliciach
alebo zo svojich domov
 začiatkom júna 2012 to
bude 25 rokov ako
je kráľovná na tróne
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