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Level 2 – Lekce 5A: Rocket Launch 

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 NUMBERS 13-32  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: ROCKET LAUNCH  

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – děti naslouchají a postupně 

nahlas odpočítávají od 100 do 0. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť dané 

číslo znovu.  

Aktivní klávesy: čísla 0 a 9-1.  

b. MINILESSON – čupněte si, spojte ruce nad 

hlavou do tvaru rakety a opakujte po 

Richardovi. 100, 90…na ZERO se všichni 

vymrští vzhůru!  

c. SONG – všichni si čupněte a po Richardovi 

odpočítávejte. 100, 90…na ZERO se všichni 

vymrští vzhůru! 

 

AKTIVITA: PROCVIČOVÁNÍ ČÍSEL DO 100 – děti 

by již měly znát čísla do 32. Zkuste si nyní 

procvičit různá čísla do 100. Ukažte si na 

příkladu, který děti znají z písničky 13-32, jak se 

tato vyšší čísla tvoří (20-32). A podobně se tvoří 

i ostatní vyšší čísla 33-99 zakončené číslem 100! 

 

HRA 1: GOLF GAME (1-100) – tuto hru jsme hráli 

již minule, pokud některé dítě chybělo, vysvětli. 

Pravidla jsou stejná, tentokráte však bude hrací 

pole 1-100. Vítěznému týmu vždy napiš bod a 

běžte na další jamku. 

 

HRA 2: UNLUCKY 100 – pravidla jsou stejná jako 

u hry UNLUCKY 13. Namísto čísel 1-13 však 

použijte po desítkách čísla 0-100. Hráči mohou 

opět použít 1,2 nebo 3 čísla za sebou. Na koho 

vyjde 100, zapláče a vypadává ze hry.  

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští téma bude 

opět ROCKET LAUNCH. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a 

ústně se rozlučte 

  

 


