
Level 2 – Lekce 7A: Fruit Market 

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: SHAPES 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: FRUIT MARKET 

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 – děti naslouchají a opakují 

nejdříve hlavní otázku, a poté jednotlivé 

odpovědi. Vysvětli, kdy se dává jaký 

neurčitý tvar A/AN. Kontroluj výslovnost 

(hlavně u slova FRUIT si dej pozor), pokud 

je něco špatně, pusť danou větu znovu. 

Vysvětli význam jednotlivých vět. Aktivní 

klávesy: Q, - a čísla 0-9. 

b. MINI LESSON – zde je názorný příklad 

jednotných čísel s neurčitými tvary a 

množných čísel.  

c. SONG – ty se ptáš a děti odpovídají. U 

otázky WHAT’S THIS? stůj blízko projekce, 

u otázky WHAT’S THAT? poodstup od 

projekce dál. Během refrénu všichni 

tancují (viz. video).  

https://www.youtube.com/watch?v=e7SL-

hC7ICQ 

 

HRA:  FRUIT MARKET – otevři v softwaru 

GAME 3. Rozděl děti do 2 týmů 

(ORANGES/LEMONS).  Představ dětem frázi 

I’D LIKE ONE… Můžeš také vysvětlit, jak se 

zkracuje I WOULD = I’D. Hru začněte tak, že ty 

vytvoříš první objednávku. I’D LIKE ONE 

APPLE! Děti hádají správnou cenu, v tomto 

případě 3! Nejrychlejší hráč vyhrává svému 

týmu bod, který označíš kliknutím na 

oranžové tlačítko. Pokračuj další 

objednávkou. Po čase, když to bude pro děti 

moc lehké, můžeš rozšířit objednávku na 2, 

ovoce např. I’D LIKE ONE APPLE AND ONE 

BANANA nebo I‘D LIKE 2 APPLES.  

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina 

bude opět FRUIT MARKET. Motivuj děti, aby 

si procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e7SL-hC7ICQ
https://www.youtube.com/watch?v=e7SL-hC7ICQ

