
Level 2 – Lekce 24A: Colours 

*Připrav si karty ke hře UNO. Doporučuji barevný tisk 

na tvrdý papír. Vypočítej si podle počtu dětí, kolik sad 

budeš potřebovat. 

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. 

 

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: COLOURS 

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS - děti naslouchají a opakují nejdříve 

otázku, následně pouštěj jednotlivé barvy a 

vyzvi děti, aby použily rovnou celou větu 

tak, jak je v písničce IT’S … a přitom 

současně ukazovaly na danou barvu ve 

svém okolí. Pokud ji ve svém okolí nevidí, 

ukáží na obrázek na plátně. Kontroluj 

výslovnost, pokud je něco špatně, pusť 

dané slovíčko znovu. Aktivní klávesy: Q, -  a 

čísla 0-9.  

b. MINI LESSON – na konci můžeš vysvětlit, co 

znamená slovíčko TELL ME… 

c. SONG – Motivuj děti, aby opakovaly po 

Richardovi. Ukazujte na barvy okolo. 

 

7. HRA 1: UNO GAME – každému hráči rozdej po 5 

kartách, zbytek karet nech v dobíracím balíčku. 

Vyjíždí první hráč, který si zvolí libovolnou kartu 

(např. červenou čepici) a řekne I LIKE THE RED 

HAT. Další hráč musí ze své ruky vyložit na vrch 

odkládacího balíčku buď kartu obsahující 

červenou barvu nebo čepici klidně i jiné barvy. 

V našem případě to bude např. čepice oranžové 

barvy. Hráč řekne I LIKE THE ORANGE HAT a hra 

pokračuje dalším hráčem. Pokud hráč nemá 

v ruce kartu, kterou by mohl použít, dobírá si 1 

kartu s dobíracího balíčku a pokračuje další 

hráč.  

 

Balíček obsahuje i speciální karty, které si 

vysvětlete: REVERSE – hra se otáčí opačným 

směrem, SKIP – další hráč je přeskočen, WILD 

CARD – můžeš změnit barvu (např. RED!) a další 

hráč musí vyložit něco červeného, DRAW – další 

hráč si dobere 2 karty, DRAW 4 – další hráč si 

dobere 4 karty + můžeš změnit barvu. Kdo drží v 

ruce poslední kartu, musí zahlásit UNO! Pokud 

na to hráč zapomene, musí si dobrat 2 karty! 

Vítězí hráč, který se první zbaví všech svých 

karet. Rozdej nové karty a začněte novou hru. 

 

Pokud vidíš, že děti hru již chápou, tak je můžeš 

rozdělit do menších skupinek, aby si hru více 

užily. Karty pak mezi skupiny rovnoměrně 

rozděl. 



 

NÁŠ TIP: 

Doporučuji ze hry odstranit dobírací karty 

DRAW 2 nebo DRAW 4 CARDS. Často se totiž 

stává, že jedno dítě si musí nabrat spoustu karet 

a je z toho pak zbytečně smutné. Také pravidlo 

hlášení UNO při poslední kartě je možno zrušit. 

https://www.youtube.com/watch?v=FEBdTS4Gb

HE 

 

HRA 2: MEMORY GAME – sedněte si do kruhu. 

Všichni společně se zeptáte TELL ME WHAT’S 

YOUR FAVOURITE COLOUR? 1. dítě odpoví např. 

IT‘S ORANGE, další řekne např. IT’S ORANGE 

AND BLUE, další řekne např. IT’S ORANGE AND 

BLUE AND GREEN atd. Každé další dítě musí říci 

barvy ve správném pořadí + přidat jednu 

libovolnou barvu (klidně i tu, která již byla). 

Dokážete si zapamatovat, jak jdou barvy za 

sebou? Jaký bude váš rekord? Doporučuji 

nechat puštěné barvy na dataprojektoru, aby na 

ně děti viděly. 

 

HRA 3: EVOLUTION GAME – děti procvičují 

otázku WHAT’S YOUR FAVOURITE COLOUR? a 

odpověď IT’S… 

 

HRA 4: HRA NA KRÁLE  

 

HRA 5: ŠARÁDY (S LASEREM) 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět COLOURS. Motivuj děti k pravidelnému 

opakování.  

9. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 

https://www.youtube.com/watch?v=FEBdTS4GbHE
https://www.youtube.com/watch?v=FEBdTS4GbHE

