
Level 2 – Lekce 8A: Can you speak English? 

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: FRUIT MARKET  

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým 

tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: CAN YOU SPEAK…? 

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 CAN YOU SPEAK 

ENGLISH? a s palcem nahoru děti vyburcuj 

k odpovědi YES, YES I CAN! Několikrát to 

ještě v rytmu písničky zopakuj. Ubezpeč 

se, že děti otázce rozumí a pozitivně 

motivuj ty děti, které si myslí, že anglicky 

neumí ☺. Následně děti naslouchají 

jednotlivým slovíčkům, která vždy 

zopakují a poté se tě celou větou zeptají. 

Na každou otázku můžeš podle pravdy 

odpovědět YES, YES I CAN nebo NO, I 

CAN’T. Kontroluj výslovnost, pokud je 

něco špatně, pusť dané slovíčko znovu.  

Aktivní klávesy: Q a čísla 1-9. 

b. MINI LESSON  

c. A CAPELLA – děti mají často problém říci 

správně zápornou odpověď NO, I CAN’T. 

Procvičte si celou písničku bez melodie, ty 

se ptáš na jednotlivé jazyky a děti 

odpovídají NO, I CAN’T. (Pokud máš 

nějaké dítě, které daný jazyk ve 

skutečnosti umí, tak samozřejmě 

popravdě řekne YES, YES I CAN!). Na 

závěr polož otázku CAN YOU SPEAK 

ENGLISH? a děti nahlas odpoví YES, YES I 

CAN! 

d. SONG – Richard se ptá a děti popravdě 

odpovídají 

 

7. HRA 1: NAVIGOVACÍ (CAN YOU SPEAK…?) – 

otevři GAME v Genki softwaru. Děti 

naslouchají, nahlas zopakují daný jazyk a 

navigují tě UP, DOWN, LEFT, RIGHT. Cílem hry 

je dostat se správnými odpověďmi až nahoru.  

 

HRA 2: ONE, TWO, THREE JUMP – udělej 

s dětmi kruh a rozdej jim obrázkové karty. Na 

koho nezbyde, nevadí, děti se během hry 

vystřídají. Zeptej se CAN YOU SPEAK 

ENGLISH? Všichni za současného poskakování 

řeknou 1,2,3 ENGLISH! a ukážou na kamaráda 

držícího kartu ENGLISH. Ten položí další 

otázku např. CAN YOU SPEAK KOREAN? a 

všichni 1,2,3 KOREAN! atd.   

 

Další hry: 

 

HRA 3: HRA NA KRÁLE  

HRA 4: EVOLUTION GAME 

HRA 5: TIPOVACÍ HRA 

HRA 6: BĚHACÍ HRA – postupně ukazuješ 

dětem karty, děti se ptají a ty odpovídáš NO, I 

CAN’T. V momentě, kdy odpovíš YES, I CAN! 

začnete, utíkat proti sobě na druhou stranu 

místnosti. Rychlejší tým získává bod. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina 

bude opět o jazycích, ale tentokráte se 

budeme věnovat frázi DO YOU SPEAK 

ENGLISH? – SONG 2. Vysvětli dětem rozdíl a 

dej jim za úkol, aby si doma písničku 

zazpívaly. Motivuj děti, aby si procvičovaly 

probraná témata, hrály hry a zpívaly si 

písničky, třeba i KARAOKE. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte.   

 


