
Level 2 – Lekce 3B: How much …? 

 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – děti si vždy vyberou 

jednu libovolnou písničku z Roku 1, kterou si 

společně zazpíváte. 

3. OPAKOVÁNÍ – PLEASE GAME, LINES GAME, 

DICE GAME, PRSTY, HRA NA KRÁLE, EVOLUTION 

GAME, ŠARÁDY (S LASEREM) 

 

Jinou možností je nechat děti tvořit celé věty 

pomocí gest. Vždy polož nějakou otázku a ukaž 

gesto, podle kterého děti společně vytvoří 

příslušnou větu.  

 

Další možností je otevřít k určitému tématu 

WORDS 2 a vyzvat děti, aby se předvedly, jak 

umí říci fráze rychle za sebou. 

 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY HOW MUCH…? – opět 

rozděl děti na prodavače a nakupující a postav 

je do kruhu čelem k sobě. Prodavači obdrží 

kartičky a nakupující se ptají HOW MUCH IS 

THAT + SLOVÍČKO Z KARTIČKY. Na konci sloky 

se vždy nakupující posunou určeným směrem 

k dalšímu prodavači. 

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

e=74&v=lEntdyjZCws 

5. DRINK TIME – rychlé pití před opakováním 

tématu. 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: HOW MUCH…? 

Ubezpeč se, že si děti tuto lekci doma 

procvičovaly. 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: BARGAINING GAME – popis hry je uveden 

zde: http://genkienglish.net/barganing.htm  

Opravdu si pořádně přečti, jak tuto hru hrát. Je 

důležité, aby děti chápaly, co vlastně mají dělat 

a rozuměly smlouvání ceny jako například 

v Turecku na tržišti. Časový limit dává hře 

potřebné napětí. Ke hře si potřebuješ připravit 

různé sady zboží, které budou děti jako 

prodávat a také fiktivní peníze (žetony), které 

jsi od nás obdržel. Pro zboží můžete použít 

skutečné věci, ale kvůli znalosti slovní zásoby 

spíše doporučuji využít mini karty z předchozích 

lekcí. Doporučuji rozdat nakupujícím 15-20 

žetonů (co žeton to dolar). Jako zboží použij, co 

doma nebo ve škole najdeš. Připrav si počet sad 

zboží podle počtu prodavačů (polovina dětí). 

Každá sada zboží by měla obsahovat 5-6 

položek. Asistuj dětem a pomáhej jim se 

slovíčky, která neznají nebo mohou použít 

otázku HOW MUCH IS THIS/THAT? a na daný 

předmět ukázat. 

 

HRA 2: TIPOVÁNÍ CENY – rozděl děti na 2 týmy a 

urči z každého týmu jednoho kapitána. Otevři v 

Genki softwaru hru HOW MUCH? (GAME 1) a 

klikni na START. Kapitáni se budou střídavě ptát 

HOW MUCH IS THIS + vždy ukáží na jedno 

ovoce. U této příležitosti dětem vysvětli, jaký je 

rozdíl mezi THIS/THAT. Po té, co kapitán Týmu 1 

položí otázku a ukáže na nějaké ovoce, první 

hráči obou týmů řeknou nahlas za sebou svůj 

tip. Např. IT’S 4 DOLLARS. IT’S 8 DOLLARS. 

Kapitán (nebo učitel) pak klikne na daný 

obrázek a na základě odpovědi vyhodnotíš, kdo 

byl se svým tipem blíž a jeho tým získává bod. 

Nyní položí otázku kapitán Týmu 2 a další hráč 

z každého týmu řekne svůj tip. Opět klikněte na 

daný obrázek a vyhodnoťte, kdo byl blíž atd. 

Hra pokračuje až do posledního obrázku. Vítězí 

tým s více body. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=lEntdyjZCws
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=lEntdyjZCws
http://genkienglish.net/barganing.htm

