
Level 2 – Lekce 9A: Come on! 

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 CAN YOU SPEAK…? 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: COME ON! 

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 – začni zpívat COME ON, COME ON! 

COME ON, COME ON! Vyzvi děti, aby se 

přidaly a následně ať zkusí hádat, co tento 

pokřik znamená. Poté děti naslouchají a 

opakují za doprovodu gest jednotlivá slova. 

Vysvětlete si význam jednotlivých slov 

v rozkazovacím způsobu. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta (viz. 

video instrukce).  

Aktivní klávesy: Q a čísla 1-8.  

b. MINI LESSON  

c. SONG – 

https://www.youtube.com/watch?v=ddZr64

xV0Ic 

 

HRA: CLAP CLAP GAME (COME ON, COME ON!) 

– otevři WORDS 2 dnešní lekce a všechny děti si 

stoupnou. Hra začne tak, že společně všichni 

zazpíváte COME ON, COME ON a 2x tlesknete. 

Následně každý zvolí nějakou odpověď, např. 

KICK a doprovodí ji gestem. Kdo se trefí do 

stejné odpovědi jako ty, vypadává a sedne si na 

židli. Pokračujte dál, dokud nezůstane jeden či 

více vítězů. 

 

NÁŠ TIP: Zapni WORDS 2 a procvičte si nejdříve 

první řadu slovní zásoby a následně si 

několikrát zahrajte pouze s těmito 4 slovíčky. 

To samé udělejte i se zbývajícími 4 slovíčky. Na 

závěr si zahrajte velké finále s celou slovní 

zásobou! 

https://www.youtube.com/watch?v=ThE4RXi1zB

w 

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští lekce bude 

opět COME ON!, ale naučíme se i něco nového 

(CAN I PLAY?). Motivuj děti k pravidelnému 

opakování.  

8. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte.   
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