
Level 1 – Lekce 6A: I, you, he, she … 

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. OPAKOVÁNÍ: PLEASE GAME, PRSTY – do 

PLEASE GAME zařaď i příkazy z lekce LEFT & 

RIGHT. 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: I, YOU, HE, SHE… 

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 – zeptej se dětí HOW ARE YOU? a 

současně ukaž gesto HUNGRY. Děti by 

měly zareagovat I’M HUNGRY! Udělej si 

legraci a začni se s nimi dohadovat NO, 

I’M HUNGRY! a děti snad budou opět 

reagovat NO, I’M HUNGRY! ☺ 

Následně ukaž směrem na děti a řekni 

YOU ARE HUNGRY!, děti s gestem 

zopakují a budou hádat, co to znamená. 

Následně ukaž na nějakého chlapce a 

řekni HE IS HUNGRY!, děti s gestem 

zopakují a budou opět hádat, co to 

znamená. Tímto způsobem si projděte 

všechna zbylá zájmena: 

SHE IS – ukazuješ na děvče 

WE ARE – ukazuješ na všechny včetně 

sebe  

THEY ARE – ukazuješ na lidi venku 

EVERYBODY IS – ukazuješ kolem dokola 

(všichni lidi venku i v místnosti) 

NOBODY IS – křížíš ruce před sebou 

doleva doprava 

Nyní se opět dětí zeptej HOW ARE YOU? a 

současně ukaž gesto THIRSTY. Děti by 

měly zareagovat I’M THIRSTY! Udělej si 

legraci a začni se s nimi dohadovat NO, 

I’M THIRSTY! a děti snad budou opět 

reagovat NO, I’M THIRSTY! ☺ 

Následně děti vyzvi, zda dokáží zbytek říci 

samy a gesty jim pomáhej.  

Není nutné ztrácet čas se slovíčkem 

HAPPY, děti to rychle pochytí v písničce 

samy od sebe. 

b. MINI LESSON – v mini lekci děti uslyší I 

AM HUNGRY! Zde můžeš na této větě 

dětem jen tak zběžně ukázat, jak se 

v angličtině slovní spojení zkracují, ale do 

žádného většího vysvětlování gramatiky 

se nepouštěj ☺   

c. SONG – motivuj děti, aby opakovaly po 

Richardovi. Klaďte důraz na gesta! 

 

7. CVIČENÍ 1: I AM / YOU ARE – doporučuji pustit 

na plátno WORDS2 z lekce HOW ARE YOU? 

Ukaž na sebe a řekni např. I AM HUNGRY!, 

děti ukáží na tebe a řeknou YOU ARE 

HUNGRY!, pokračuj třeba I AM COLD!, děti 

opět na tebe ukáží a řeknou YOU ARE COLD! 

atd.   

 

CVIČENÍ 2: BUT / AND – zopakujte si písničku 

BUT/AND z lekce HOW ARE YOU? a následně 

můžete společně zkoušet jednoduchá souvětí 

za použití různých zájmen. Např. I’M HUNGRY 

BUT HE IS THIRSTY! HE IS COLD AND SHE IS 

ANGRY! WE ARE TIRED AND THEY ARE 

HAPPY! apod.    

 

8. HRA: TIPOVACÍ (pokud není čas, zahrajete si  

příště) – použij karty z lekce HOW ARE YOU. 

Děti posaď vedle sebe čelem k plátnu 

s otevřenou slovní zásobou HOW ARE YOU – 

WORDS2, aby věděly, která slovíčka mohou 

tipovat. Dej dětem nějakou opakovací otázku 

a nejrychlejší dítě má právo si jako první 

vylosovat jednu z nabídnutých karet. Stoupne 

si před tabuli s kartou otočenou obrázkem 

k sobě a ty se pak ostatních sedících dětí 

zeptáš HOW IS HE/SHE?, podle toho, zda před 

tabulí stojí kluk nebo holka. Děti postupně za 

sebou říkají svůj tip, např. HE IS HAPPY, HE IS 

GOOD apod. Poté se dítěte držícího kartu 

všichni společně zeptáte HOW ARE YOU?, a to 

odpoví I AM + slovíčko z karty. Ten, kdo 

tipoval správně, si jde opět vybrat kartu 

(předchozí kartu vrať do balíčku) a celé se to 

opakuje. Pokud se trefí více dětí, vyberou si 

jednu společnou kartu a vše pokračuje stejně, 

akorát se zájmena změní na THEY ARE… a WE 

ARE… Zeptáš se HOW ARE THEY? A děti tipují 



THEY ARE… Nakonec se všichni společně 

zeptáte HOW ARE YOU? a děti stojící před 

tabulí odpoví WE ARE + slovíčko z karty. 

Pokud se netrefí nikdo, polož nějakou 

opakovací otázku, kdo odpoví nejrychleji, má 

právo vybrat si novou kartu. 

 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina 

bude opět I, YOU, HE, SHE…Motivuj děti, aby 

si procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

10. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, 

zazpívejte si ještě jednou dnešní písničku a 

pak se ústně rozlučte GOOD BYE! 

 

 


