
Level 3 – Lekce 8A: Excuse me! 

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: EXCUSE ME! 

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? ARE 

YOU HAPPY? ARE YOU HUNGRY? apod. Děti 

by se měly pokusit odpovědět YES, I AM 

nebo NO, I‘M NOT. Vysvětli dětem způsob 

kladení těchto otázek (prohození zájmena 

se slovesem), otevři WORDS 2 a nech děti, 

ať se tě samy ptají a ty jim odpovídej. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť danou větu na dataprojektoru. Aktivní 

klávesy: Q, W, E, R a čísla 1-8. 

b. MINI LESSON – vysvětli frázi EXCUSE ME! 

Zkus, aby na to děti přišly samy. Otázku I 

HAVE A QUESTION děti znají z loňského 

roku. Richard klade otázky a děti střídavě 

odpovídají  YES, I AM! – NO, I’M NOT!  

c.  A CAPELLA – otevři WORDS 2 nebo umísti 

na tabuli kartičky se slovní zásobou, jak jde 

za sebou a připravte se na písničku nejdříve 

bez hudby (viz. naše video instrukce). Děti 

se otočí zády k tobě, ty jim ťukej na záda a 

ptej se. Děti střídavě odpovídají YES, I AM! – 

NO, I’M NOT! Poté vysvětli frázi YOU ARE 

MOST WELCOME, kterou napiš na tabuli a 

ukaž dětem i častější zkrácenou verzi 

YOU’RE WELCOME. Ty na závěr zpíváš 

THANK YOU část z písničky a děti zpívají NO 

PROBLEM! NO PROBLEM! YOU ARE MOST 

WELCOME! 

d. SONG – zazpívejte si písničku tak, jak jste si 

ji nacvičili. U závěrečného NO PROBLEM! NO 

PROBLEM! YOU ARE MOST WELCOME! musí 

děti překřičet Richarda. 

 

7. HRA 1: HRA: TIPOVACÍ – použij karty z 

dnešní lekce. Děti posaď vedle sebe čelem 

k plátnu s otevřenou slovní zásobou EXCUSE 

ME! – WORDS2, aby věděly, která slovíčka 

mohou tipovat. Vyber si nějakou kartu a stoupni 

si před tabuli s kartou otočenou obrázkem 

k sobě. Děti společně zazpívají EXCUSE ME, 

EXCUSE ME, I HAVE A QUESTION a následně se 

postupně za sebou ptají, např. ARE YOU 

HAPPY?, další dítě třeba ARE YOU TIRED? atd. Ty 

odpovídáš NO, I’M NOT, dokud někdo netipne 

správně. V ten moment odpovíš YES, I AM! 

Vrátíš kartu zpět do balíčku a dítě, které 

správně tipovalo, si stoupne před tabuli a 



vybere novou. Děti opět zazpívají EXCUSE ME, 

EXCUSE ME, I HAVE A QUESTION a pokračují 

v tipování vždy od místa, kde byla hra přerušena 

např. ARE YOU HUNGRY?, další dítě třeba ARE 

YOU SAD? atd. Dítě před tabulí odpovídá NO, 

I’M NOT, dokud někdo netipne správně – YES I 

AM! 

 

HRA 2: ŠARÁDY – pro tuto hru budeš 

potřebovat laser (pokud nemáš, dá se hrát i bez 

něj – místo ukazování, slovíčko nahlas řekneš 

nebo použij gesto). Otevři WORDS 2, udělejte si 

ze židlí co největší kruh (použijte o jednu židli 

méně, než je hráčů) a všichni kromě tebe se 

posadí. Stoupni si doprostřed, ukaž laserem na 

nějaký obrázek a děti se tě společně zeptají ARE 

YOU + OBRÁZEK, NA KTERÝ JSI UKÁZAL…?  Ty 

pak nahlas odpovíš podle pravdy YES, I AM 

nebo NO, I’M NOT, následně všechny děti 

vstanou a musí někde najít volné místo, kdo 

místo nenajde, zůstává uprostřed, ty ukážeš 

laserem na další obrázek a všechny sedící děti 

se opět zeptají ARE YOU + OBRÁZEK, NA KTERÝ 

JSI UKÁZAL…? Dítě uprostřed odpoví YES, I AM 

nebo NO, I’M NOT a celé se to opakuje. 

Doporučuji zavést pravidlo, zákaz sedání na 

vedlejší židli, děti musí použít vzdálenější místa 

k sezení.  

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodinu je 

opět EXCUSE ME! Motivuj děti k pravidelnému 

opakování.  

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku, avšak tentokráte v opačném gardu, 

děti se ptají a ty odpovídáš. Následně se ústně 

se rozlučte. 


