
Level 3 – Lekce 4A: What are you doing? 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – děti si vždy vyberou 

jednu libovolnou písničku z Roku 2, 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. 

 

Je na čase vyzkoušet i opakování formou 

překladů. Vyslovuj jednotlivé věty anglicky a 

děti je společně přeloží do češtiny. Když nevědí, 

tak jim pomoz. Po chvíli to vyzkoušejte i 

naopak. Ty říkáš věty česky a děti je společně 

přeloží do angličtiny. Zpočátku mohou děti 

v této aktivitě tápat, ale časem se určitě 

rozjedou. Když uvidíš, že jim to již pěkně jde, tak 

můžeš tuto aktivitu zařadit do LINES GAME. 

 

Také můžeš vyzkoušet říkat pouze odpovědi a 

děti musí vždy na tvou odpověď vymyslet 

správnou otázku. Např. IT’S SUNNY a děti musí 

přijít s otázkou WHAT’S THE WEATHER LIKE? 

apod. Děti mají zautomatizované odpovědi a 

vymyslet otázky pro ně bude zpočátku dosti 

krkolomné, ale bude je to bavit. Opět můžeš 

tuto aktivitu později zařadit do LINES GAME.  

 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: WHAT ARE YOU DOING?  

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – děti naslouchají a opakují 

nejdříve otázku. Vysvětlete si, co tato 

otázka znamená. Poté děti naslouchají 

jednotlivým slovíčkům a za doprovodu 

gest je opakují. Začněte slovem EATING, 

u kterého rovnou vysvětli i celou větu 

I’M EATING (použij pomocné slovo 

PRÁVĚ TEĎ JÍM). Nech děti zopakovat i 

ostatní slovíčka a vyzvi je, aby zkusily 

samy vytvořit celou větu. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta 

(viz. Genki stránky). Aktivní klávesy: Q a 

čísla 1-9.  

b. MINI LESSON  

c. SONG – refrén všichni společně 

s Richardem, jednotlivé věty pak děti 

opakují po Richardovi. 

https://www.youtube.com/watch?v=c2R_xg

fKnF0 

 

7. HRA 1: PŘÍKAZY – otevři WORDS 2 nebo rozvěs 

karty se slovní zásobou po třídě. Dávej dětem 

příkazy a děti je po tobě i s gestem opakují 

(můžeš použít i slovíčka z lekce SUPERHERO). 

Např. EAT!-EAT!, DRINK!-DRINK!,  FLY!-FLY!, 

SWIM!-SWIM! apod. Občas některý z příkazů 

zadej 2x za sebou. Poprvé děti příkaz i s gestem 

zopakují, ale podruhé již musí zareagovat větou 

I’M…ING. Např. COOK!-COOK!, JUMP!-JUMP! 

DANCE!-DANCE!, DANCE!-I’M DANCING! Můžeš 

děti rozdělit do skupin, aby si to procvičovaly 

mezi sebou samy. Nejde o vítězství, pouze o 

legraci 😊. 

Viz. naše instruktážní video nebo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xsu6MOG

Ykg 

 

HRA 2: HARRY POTTER GAME – budeš 

potřebovat prostor na běhání. Jedna třetina 

dětí budou Voldermorti, zbytek dětí budou 

Harry Potterové. Voldermorti mají zvednutou 

ruku se vztaženým ukazováčkem, jako že drží 

kouzelnou hůlku a začnou honit Harry Pottery. 

V momentě, kdy se dotkne některého Harryho, 

zakleje nějakým příkazem např. DRINK! Zakletý 

Harry Potter přestane utíkat a musí gestem 

předstírat, že pije, dokud ho jiný svobodný 

Harry nezachrání ozázkou WHAT ARE YOU 

DOING? Zakletý Harry Potter v našem případě 

https://www.youtube.com/watch?v=c2R_xgfKnF0
https://www.youtube.com/watch?v=c2R_xgfKnF0
https://www.youtube.com/watch?v=8Xsu6MOGYkg
https://www.youtube.com/watch?v=8Xsu6MOGYkg


odpoví I’M DRINKING a opět utíká před 

Voldermorty pryč. Hra končí zakletím všech 

Harry Potterů a tím je svět odsouzen k věčné 

temnotě ☺. 

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

e=7&v=KSbknvl2h_s 

 

HRA 3: ONE LEFT (UNO GAME) – viz. naše 

instruktážní video nebo 

http://genkienglish.net/theonecardgame.htm 

 

 

8. SONG 2 A REMIX! – upozorni děti na další 

varianty dnešní písničky, které si mohou 

zazpívat doma. Texty jsou stejné pouze jiné 

melodie. 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodinu je 

opět WHAT ARE YOU DOING? Motivuj děti 

k pravidelnému opakování.  

10. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se anglicky rozlučte. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=KSbknvl2h_s
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