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Level 1 – Lekce 4A: Superhero! 

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 – hru můžeš ztížit tím, že občas 

přidáš i nějakou otázku z předchozích lekcí a 

děti musí i bez slovíčka PLEASE na otázku 

odpovědět. Na příkazy však reagují pouze 

s PLEASE! 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY HOW ARE YOU? 

(BUT/AND) – po písničce si můžete s dětmi 

zkusit vytvořit pár vět s použitím BUT/AND.  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: SUPERHERO! 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru, pokud ne, tak je potřeba je do příště 

lépe namotivovat a případně to více zdůraznit 

rodičům.  

a. WORDS – postav se před třídu, ukaž svaly 

na rukou a řekni I’M A SUPERHERO! Zeptej 

se dětí, zda rozumí, co jsi řekl a chtěj po 

nich, aby se pěkně na židličkách narovnaly, 

ukázaly svaly a větu zopakovaly. Následně 

děti naslouchají a opakují nejdříve slovíčko 

s gestem, které jim vždy ukážeš a poté vždy 

pusť celou větu, kterou také s gestem 

nahlas zopakují. Vysvětli dětem význam 

jednotlivých vět. Kontroluj výslovnost, 

pokud je něco špatně, pusť dané slovíčko 

znovu. Dbejte na gesta. Aktivní klávesy: Q a 

čísla 1-8. 

b. MINI LESSON  

c. WHAT CAN YOU DO? – tato otázka 

v písničce není, ale je dobré ji děti naučit. 

Napiš otázku na tabuli, vysvětli její význam a 

nech děti, aby ji po tobě zopakovali.  

d. SONG – písnička je opakovací a měla by být 

zazpívána s velkou dynamikou. Motivuj děti, 

aby po Richardovi nahlas za doprovodu 

gesta opakovali, případně jim pomoz zpívat. 

V pauze mezi refrénem a 1. frází I CAN JUMP 

se zeptej WHAT CAN YOU DO? To stejné 

zopakuj i na konci 2. refrénu před frází I CAN 

STRETCH. 

7. HRA 1: I’M A SUPERHERO! – děti milují 

superhrdiny a určitě nějaké znají z filmů, 

z televize nebo videoher. Vysvětli jim, že si na 

takové superhrdiny zahrajeme. Každý si zkusí 

vymyslet nějaké superhrdinovské jméno 

(kdyžtak jim pomůžeš) a připraví si 3 

dovednosti, které jako umí.  Otevři WORDS 2 a 

stoupni si jako první superhrdina před třídu. 

Řekni, HELLO!, děti také pozdraví HELLO! Zatni 

svaly a řekni I’M A SUPERHERO! Děti reagují 

WOW!  Vymysli si nějaké jméno, např.  MY 

NAME IS SUPER CAT! a vyber 3 dovednosti 

z WORDS 2. Např. I CAN JUMP! děti obdivně 

WOW!, ty pokračuješ I CAN FLY! děti zase WOW!  

YEAH! nebo GREAT!, a ty zase I CAN RUN! a děti 

zase obdivně WOW! Vyzvi některé z dětí, aby tě 

vystřídalo. U této aktivity je důležité vytvořit 

pozitivní atmosféru, kterou můžeš vidět na 

následujících videích. Dbej také na opravdový 

prožitek každého dítěte, když se představuje. I 

ty nejostýchavější děti to za podpory svých 

kamarádů dokáží ☺  

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

e=3&v=9NJ39dTSiT8 

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

e=2&v=VeN4MHmYX_k 

Pokračuj, dokud tato aktivita děti baví a přejdi 

na další hru. 

 

HRA 2: LEAP FROG GAME – použij jednu sadu 

mini kartiček SUPERHERO, které pověs vedle 

sebe na magnetickou tabuli nebo pokud je 

tabule dostatečně velká použij karty A5. Rozděl 

děti do dvou týmů, které si děti pojmenují a 

jejich názvy napiš na tabuli. Oba týmy si zvolí 

kapitány, kteří budou proti sobě hrát. Hráč 

týmu 1 ukazuje na obrázky a odříkává fráze 

zleva doprava a hráč týmu 2 zprava doleva. 

Každý tým po svém kapitánovi větu vždy nahlas 

zopakuje. Tam, kde se prsty obou kapitánů 

setkají, o tuto pozici si zahrají 1,2,3! (rychlá verze 

ROCK, PAPER, SCISSORS). Vítězný kapitán 

zůstává na této pozici, ze které začíná další kolo, 

poražený kapitán se vrací na svůj začátek. Vítězí 

tým, který se dostane až na poslední (či první) 

obrázek. Vítězný tým obdrží vždy bod, oba týmy 

si zvolí nové kapitány a hra pokračuje.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9NJ39dTSiT8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=9NJ39dTSiT8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VeN4MHmYX_k
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=VeN4MHmYX_k
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Varianta ve dvojicích:  

Tuto hru mohou hrát děti i ve dvojicích a ber to 

jako dobrý tip do budoucna pro opakování. 

Stačí vytisknout a rozstříhat kartičky z různých 

témat, děti si je rozloží na lavici nebo na zem 

vedle sebe a jedem! 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět SUPERHERO! Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE.  

9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, zazpívejte 

si ještě jednou dnešní písničku a pak se ústně 

rozlučte GOOD BYE! 

  

 
 
 
 


