
Level 3 – Lekce 11B: It’s good! 

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 IT’S GOOD! 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: IT’S GOOD! 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: BĚHACÍ - ZKUS VYSVĚTLIT HRU 

ANGLICKY! Připrav si obrázkové mini karty 

z obou lekcí I HAVE A QUESTION a také z dnešní 

lekce.  Rozlož je na lavici umístěné uprostřed 

stěny v zadní části místnosti. Rozděl děti do 2 

týmů, které posadíš do přední části místnosti, 

aby vznikl běhací prostor. Odstartuješ závod 

READY, STEADY, GO! Z obou týmů vyběhnou 

první běžci směrem k lavici s mini kartami, 

každý si 1 vezme a běží zpět před svůj tým. Tam 

popíše kladnou větou svoji kartičku, např. IT’S 

SLOW!, tým musí reagovat IT’S NOT FAST! 

Rychlejší tým získává bod a odstartuj další dva 

běžce. Vše se opakuje až do posledního běžce. 

Vyhodnoť, který tým zvítězil a odstartuj nový 

závod. 

 

HRA 2: DOMINO - ZKUS VYSVĚTLIT HRU 

ANGLICKY! Rozděl děti do skupin po 3-4 hráčích. 

Každé skupině rozdej kartičky domina a nech 

děti hrát samotné. Pravidla hry jsou podle 

klasické hry DOMINO. Navíc je zde pouze 

tvoření vět dle přikládané kartičky. Například 

hráč přikládá kartičku s pyramidou a řekne IT’S 

NOT NEW, IT’S OLD! Děti si navzájem s tvořením 

vět pomáhají a ty pouze kontroluješ, aby 

nezapomínaly věty tvořit 😊. 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování.  

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 


