
Level 3 – Lekce 9A: Guessing game 

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: GUESSING GAME 

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 – ukaž dětem jakou hru budeme 

dnes hrát, že si někdo bude vždy myslet 

jeden obrázek a jeden z nás bude hádat. 

Aby ten obrázek mohl uhodnout, bude 

mít za úkol nejdřív zjistit, jestli je to zvíře 

nebo ovoce, zda je to velké nebo malé, 

těžké nebo lehké a nebo jakou to má 

barvu. Následně přepni do WORDS, pusť 

první slovíčko BIG a děti ho za doprovodu 

gesta nahlas zopakují. Poté se s gestem 

zeptej IS IT BIG? a děti s gestem odpoví 

IT’S BIG! Následně se stejným způsobem 

seznamte i s ostatními slovíčky. Na závěr 

ukazuj na různé předměty okolo sebe a 

ptej se na jejich barvy, např. IS IT PURPLE? 

a děti odpoví IT’S PURPLE! atd. Poté 

dětem zanotuj refrén písničky I HAVE A 

QUESTION! PLEASE LET ME TRY! Vysvětli 

dětem, co tyto fráze ve spojení s dnešní 

hrou znamenají a zanotujte si je ještě 

jednou všichni společně. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta. 

Aktivní klávesy: čísla 1-6. 

http://genkienglish.net/adjectives.htm 

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

Yp4lfk 

b. MINI LESSON  

c. SONG – děti naslouchají Richardovým 

otázkám a s gestem odpovídají. Refrén 

zpívejte všichni společně. 

 

7. HRA: GUESSING GAME – otevři CLASS GAME 

na Genki softwaru. Hru spustíš zeleným 

tlačítkem PLAY. Zde je ukázka, jak si hru 

zahrát. Pokud je plátno moc vysoko, použij na 

ukazování laser nebo ukazovátko. 

https://www.youtube.com/watch?v=15FnTggY

E-s 

Doporučujeme oproti Richardovi následující 

změny: 

Na první kolo hry deleguj 1 dítě, aby tě 

zastoupilo a vybralo jeden obrázek na 

projekci tak, aby to viděly i všechny ostatní 

děti.  Ty si stoupni někam do rohu a zakryj si 

oči, abys neviděl. Poté zapni PLAY a společně 

začnete zpívat. Následně začni klást otázky a 

děti odpovídají YES – NO. Tvým úkolem je 

v daném časovém limitu uhodnout správný 

obrázek. Po skončení časového limitu si 

http://genkienglish.net/adjectives.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lliDWYp4lfk
https://www.youtube.com/watch?v=lliDWYp4lfk
https://www.youtube.com/watch?v=15FnTggYE-s
https://www.youtube.com/watch?v=15FnTggYE-s


v rohu opět zavři oči, delegované dítě opět 

ukáže na další obrázek a celý proces se 

opakuje, dokud celá hra neskončí. Ve druhém 

kole se role prohodí, ty ukazuješ a jednotlivé 

děti chodí do rohu a následně hádají správný 

obrázek. Hra je hodně dynamická, pomáhej 

dětem s tvorbou otázek (ukazuj gesta) a také 

s organizací hry (kdo má jít hádat). 

 

NÁŠ TIP: Můžeš soutěžit ty proti dětem. 

V jednotlivých kolech se střídejte a počítejte, 

kolikrát se tobě nebo dětem podařilo obrázek 

uhodnout. Za každé kolo si pište vítězné 

body.  

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodinu je 

opět GUESSING GAME. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování.  

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

 


