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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 MAY I BORROW 

YOUR… PART 2 

5. DRINK TIME 

6. OPAKOVÁNÍ TÉMATU: MAY I BORROW YOUR… 

PART 2 

 

Přejdi rovnou ke hrám 

 

7. HRA 1: MAY I BORROW YOUR HMMMM? – 

připrav si dostatečný počet mini karet 

(zkombinuj Part 1 + Part 2). Každému dítěti 

rozdej po 4 kartách + si nech dostatečný počet 

karet do dobíracího balíčku. Cílem každého 

hráče je získat do své ruky sadu 3 stejných 

karet. Po rozdání karet se každý hráč rozhodne 

dle karet ve své ruce, co bude sbírat. Kartu, 

kterou momentálně nepotřebují pošlou 

obrázkem dolů svému sousedovi vpravo. 

Současně otočí hlavu k sousedovi vlevo, ptají se 

MAY I BORROW YOUR HMMMM? a vezme si od 

něj kartu, kterou mu soused posílá. Ten, kdo 

získá sadu 3 stejných karet, řekne STOP! (i více 

dětí současně), poté vyloží tuto sadu před sebe 

a řekne celou otázku. Např. hráč vyloží 3 nůžky, 

tak se zeptá MAY I BORROW YOUR SCISSORS? a 

z balíčku si dobere 3 karty. Hra končí, když jsou 

vybrány všechny karty z balíčku. Vyhrává hráč 

s nejvyšším počtem vyložených sad. 

  

Video ukázku hry nalezneš zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=NW7JApqc

FMk 

 

HRA 2: CLASS GAME – hra z Genki softwaru. 

Kliknutím na ikonku ? se ti zobrazí pravidla hry, 

která jsem však od bodu 6 trošku upravil. 

Doporučuji nechat vždy zmizet pouze jednu 

položku, např. BARVU a první, kdo pozná, která 

věc zmizela, vykřikne, PAINT! Celý jeho tým pak 

musí říct I FORGOT MY PAINT. MAY I BORROW 

YOUR PAINT? a soupeřův tým odpoví OF 

COURSE! Dej bod vítěznému týmu, vrať BARVU 

do původního stavu, děti zavřou oči a nech 

zmizet další věc. Postup opakuj až do celkového 

vítězství jednoho z týmů.  

 

MŮJ TIP: zpočátku nech věci zmizet jen napůl 1 

klikem, po pár kolech to můžeš udělat těžší a 2 

kliky nechat věci zmizet úplně. Doporučuji začít 

slovíčky PAINT a PENCIL SHARPENER – u těchto 

dvou slov je programová chyba, druhý klik 

nefunguje, takže obrázky zcela nezmizí.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NW7JApqcFMk
https://www.youtube.com/watch?v=NW7JApqcFMk


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, pokud máte čas a chuť. Následně se 

ústně rozlučte. 


