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Level 1 – Lekce 3B: How are you? (AND/BUT) 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – můžeš střídat podle 

nálady dětí GENKI DISCO WARM UP SONG 1 

nebo SONG 2. 

3. PLEASE GAME – stejné, jako v předchozí lekci. 

Zkuste však již příkazy prokládat otázkami 

WHAT’S YOUR NAME? a HOW ARE YOU?  

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY HOW ARE YOU?  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: HOW ARE YOU? 

Ubezpeč se, že si děti opakovaly probrané lekce, 

pokud ne, tak je potřeba je do příště lépe 

namotivovat a případně to více zdůraznit 

rodičům. 

WORDS 2: Otevři obrázkovou slovní zásobu a 

zeptej se dětí, kdo se chce ukázat, jak to pěkně 

umí. Postupně vyber pár dětí, které u tabule 

řeknou prvně otázku a pak ukazují na jednotlivé 

obrázky a rychle odříkají dané odpovědi. Pokud 

se některé děti nebudou hlásit, tak je motivuj, 

že to každý dokáže a pokud ne, tak musí doma 

víc cvičit a příště to také dokáží, stejně jako 

jejich kamarádi.   

 

Po WORDS 2 můžeš s dětmi fráze ještě rychle 

procvičit. Ptej se jich HOW ARE YOU? a vždy 

udělej nějaké gesto. Děti společně i s gestem 

odpovídají. Nezapomeň ani na ukrytá slovíčka 

ve WORDS schovaná pod I’M GREAT.  

 

Přejdi ke hrám 

UPOZORNĚNÍ: Pokud si ani dnes nedokážeš 

zajistit běhací prostor, zahrajte si opět HRU 2 

v kombinaci s HROU 3.  

7. HRA 1: MONSTER GAME –  

VIDEO 1 -  

https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=45&v=fXIjj--7YNI 

VIDEO 2 – rady od Richarda Grahama 

https://www.youtube.com/watch?v=xkIFKSFJEs

Q 
 

Postav děti ke stěně na jednu stranu třídy a ty si 

stoupni na opačnou stranu asi 1 metr ode zdi. 

Zapni na WORDS 2 na monitoru. 

Vysvětli dětem, že jejich strana místnosti je 

bezpečná, ale oni se chtějí dostat na druhou 

stranu, protože tam je jako cukrárna se 

sladkostmi. Před cukrárnou však stojí příšera 

(což jsi ty), která je do cukrárny pustí jen, pokud 

není zrovna hladová! Zeptej se jich, jestli znají 

tvé nejoblíbenější jídlo. Děti budou hádat a ty 

jim pak povíš, že nejraději jíš lidi! Ale 

samozřejmě jenom jako, jsi přece příšera ☺. 

Zeptej se jich, jak můžou zjistit, v jaké jsi náladě, 

někoho z dětí nejspíše napadne (nebo napověz), 

HOW ARE YOU?, a ty udělej gesto, že neslyšíš, 

SORRY? Všechny děti víc nahlas, HOW ARE 

YOU?, a ty, SORRY? A děti opravdu nahlas HOW 

ARE YOU?, ty i s gestem odpovíš např. I’M 

GOOD! A děti nahlas i s gestem zopakují a 

udělají jeden krok kupředu. Celé se to opakuje a 

děti se přibližují k cukrárně, až jednou příšera 

zvolá I’M HUNGRY! a začne honit děti, které 

utíkají zpět do bezpečí. Koho příšera chytí, ten 

se stává příšerou. V dalších kolech je dobré mít i 

více příšer, které se v odpovědích střídají. 

 

HRA 2: NINJAS & SOLDIERS (KRÁL A JEHO 

STRÁŽE) – popis hry a video je na následujícím 

odkazu. 

http://genkienglish.net/soldiersninjas.htm 

Počet stráží si uprav podle potřeby. Občas by 

mělo dojít k výměně stráží, třeba u příležitosti 

nového krále či královny! Stráž se ptá HOW ARE 

YOU?, bojovník s gestem odpoví např. I’M 

HAPPY, následuje stříhání 1,2,3! Pokud bojovník 

vyhraje, postoupí dál, pokud prohraje, vrátí se 

na začátek. Doporučuji otevřít WORDS 2, aby se 

měly děti od čeho odrazit. Průběžně říkej nahlas 

otázku i různé odpovědi, dětem to pomáhá si 

vzpomenout. 

 

HRA 3: STOPWATCH GAME (HOW ARE YOU?) – 

zkuste variantu s dvěma týmy soupeřícími proti 

sobě. Oba týmy pojmenuj (např. HAPPY TEAM a  

HUNGRY TEAM). Názvy týmů napiš na tabuli, 

kam budeš po každém kole psát vítězné body. 

Děti se dokola jeden druhého ptají HOW ARE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=fXIjj--7YNI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=fXIjj--7YNI
https://www.youtube.com/watch?v=xkIFKSFJEsQ
https://www.youtube.com/watch?v=xkIFKSFJEsQ
http://genkienglish.net/soldiersninjas.htm
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YOU?  a tázané dítě odpoví např. I’M GREAT! 

Jakmile odpoví poslední dítě v kruhu, tým zvolá 

YEAH! Vítěznému týmu napiš bod a poražený 

tým zvolá motivační TRY AGAIN! Motivuj 

poražený tým, že příště určitě vyhrají, 2x CAN 

YOU DO IT?  a děti 2x YEAH! 

 

8. PÍSNIČKA AND/BUT – napiš tato slova na tabuli a 

vysvětli dětem jejich význam. Dej dětem od 

každého pár příkladů, použij k tomu fráze, které 

z této lekce znají, a následně si zazpívejte 

písničku. 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ HODINU – ukaž dětem 

příští téma a hru, kterou si mají doma zahrát. 

Motivuj je k pravidelnému opakování. 

ROZLUČKA – ústně se rozlučte GOOD BYE!  


