
Level 2 – Lekce 26A: Subjects 

*Ke hře 2 a 3 budeš potřebovat více sad mini karet. 

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: SUBJECTS 

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 – děti naslouchají a opakují nejdříve 

otázku, poté za doprovodu gest jednotlivá 

slova. Doporučuji, abys po každém slovu 

pustil nahlas i celou větu a nechal ji děti 

zopakovat, dokud to již nezvládnou samy. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta 

(můžeš je nechat děti vymyslet). Aktivní 

klávesy: Q,W a čísla 1-7. 

b. MINI LESSON  

c. SONG – použij US verzi písničky (UK verzi 

dej dětem za domácí úkol). U 8. předmětu je 

pauza, zde doporučuji doplnit domácí jazyk, 

v našem případě češtinu – I LIKE CZECH. 

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

2qkL2k 

SONG2 – tady dětem vysvětli, že se všichni 

staneme malými opičkami a budeme zpívat 

o tom, jaké předměty máme v opičí škole od 

pondělí do neděle. Na konci písničky je opět 

pauza, do které zařadíme I LIKE CZECH. 

 

7. HRA 1: SONG GAME – otevři v Genki softwaru 

GAME2. Hru neboduj, děti mají za úkol pouze 

samy doplnit text do písničky. Doporučuji 

počkat, až se objeví předmět i den a pak teprve 

doplnit text (je to na děti dost rychlé). Následně 

si můžete věty procvičovat tak, že vybereš 2 

děti, které si stoupnou před ostatní. Jeden bude 

dělat gesta dní a druhý gesta předmětů. Ostatní 

děti pak vytváří věty. Pokud chceš, rozděl děti 

do týmů a můžete hrát na body. 

 

HRA 2: MUSICAL FLASHCARDS – vytiskni si 

dostatek mini karet, aby pokryly počet všech 

dětí. Rozlož je různě po podlaze. Zapni refrén 

písničky a vyzvi děti, aby zpívaly a tancovaly 

okolo kartiček. V jeden okamžik vždy písničku 

zastav (klikni na WORDS) a každé dítě si musí 

stoupnout na nejbližší volnou kartičku. Ty se 

pak zeptáš WHAT’S YOUR FAVOURITE SUBJECT? 

a děti společně odpoví I LIKE + předmět, na 

kterém stojí. Následně vždy odeberte jednu 

nebo dvě kartičky a vše se opakuje. Děti, které 

nemají kartičku se připojí k tobě a pomáhají ti 

https://www.youtube.com/watch?v=yTqmE2qkL2k
https://www.youtube.com/watch?v=yTqmE2qkL2k


s kladením otázky. Pokračuj ve hře, dokud 

nezůstane jeden vítěz. 

 

HRA 3: DETEKTIVOVÉ A ŠPIÓNI – ke hře budeš  

podle počtu dětí potřebovat 2 nebo více sad  

mini karet. Vtáhni děti do děje. Řekni jim, že se  

jako mezi nimi pohybuje nebezpečný špión.  

Podle počtu dětí vyber 2-3 detektivy (1 detektiv  

na cca. 6-8 dětí), kteří mají za úkol špióna co  

nejdříve odhalit a zatknout. Vem detektivy  

stranou a každému dej jednu odlišnou kartičku.  

Následně ostatním dětem rozdej také po jedné  

kartičce. Ubezpeč se, že jsou mezi nimi i kartičky  

stejného druhu, které jsi rozdal detektivům. Ti  

nyní začnou pátrat po špiónovi, kterého poznají  

podle stejné kartičky, kterou mají i oni.  

Detektivové se ptají jednotlivých podezřelých  

WHAT’S YOUR FAVOURITE SUBJECT? a ti  

odpovídají I LIKE + PŘEDMĚT NA KARTIČCE.  

Detektiv odpověď porovná se svojí kartičkou a  

pokud to není stejný předmět, tak řekne OK,  

YOU CAN GO. Pokud to však je stejný předmět,  

pak zvolá SPY! GIVE ME YOUR HAND! a odvede  

špióna jako do vězení, které může být v rohu  

místnosti. Tento detektiv se stává vítězem hry a  

zůstává detektivem i pro další kolo. Poražené  

detektivy nahraď novými. Jedním z nových  

detektivů se stane odhalený špión, který tak  

dostane šanci zachránit se z vězení 😊. 

 

HRA 4: HRA NA KRÁLE – otevři WORDS 2 a 

procvičujte fráze WHAT’S YOUR FAVORITE 

SUBJECT? I LIKE… 

 

HRA 5: EVOLUTION GAME – děti procvičují 

otázku WHAT’S YOUR FAVOURITE SUBJECT? a 

odpověď I LIKE… 

 

8. DOMÁCÍ ÚKOL – ukaž dětem SONG (UK verzi), 

kterou si mají děti za úkol zazpívat. Upozorni 

děti na drobnou odlišnost oproti SONG (US), na 

kterou mají za úkol do příští hodiny přijít. 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět SUBJECTS. Motivuj děti k pravidelnému 

opakování.  

10. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku a ústně se rozlučte. 


