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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: NORTH & SOUTH 

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 – toto téma je pouze o čtyřech 

slovíčkách podobné tématu LEFT & RIGHT. 

Děti opakují jednotlivá slovíčka a posouvají 

se dopředu, dozadu, vpravo, vlevo. 

Aktivní klávesy: čísla 1–4 

b. MINI LESSON  

c. SONG – během zpívání se pohybujeme 

(nebo ukazujeme) ve směru, o kterém 

zpíváme. 

 

HRA 1: SVĚTOVÉ STRANY – stěny ve třídě označ 

nápisy NORTH, EAST, SOUTH, WEST. Děti si 

stoupnou doprostřed místnosti. Ty vždy nahlas 

vyslovíš jednu ze světových stran, děti ji nahlas 

zopakují a současně ukáží správným směrem. 

Kdo se zmýlí nebo reaguje pomalu, vypadává ze 

hry a sedne si na zem. Hra pokračuje stejným 

způsobem několik kol, poté urči děti, které 

zůstaly ve hře jako vítěze a začni od začátku. 

 

NÁŠ TIP: Hru můžeš zpestřit kouzelným 

slůvkem. Jedna ze stran, kterou předem určíš 

(např. WEST) bude pro dané kolo kouzelným 

slovem (MAGIC WORD). Děti musí opět správně 

reagovat na světové strany, které ty vyvoláváš. 

Pokud však vyslovíš kouzelné slovo (v našem 

případě WEST), děti na to nesmí reagovat, jinak 

vypadávají ze hry 😊. 

 

Hru můžeš také ztížit přidáním rohů místnosti 

jako NORTH-EAST, NORTH-WEST, SOUTH-EAST, 

SOUTH-WEST. 

 

HRA 2: HOT LAVA! – stěny ve třídě označ nápisy 

NORTH, EAST, SOUTH, WEST. Připrav si třídu 

tak, aby děti měly volný prostor, ve kterém se 

budou moci pohybovat všemi čtyřmi směry. 

Lavice či židličky okolo stěn budou sloužit jako 

bezpečné ostrůvky před horkou lávou.  

 

Nyní dětem vysvětli, že jste jako piráti na lodi a 

ty jsi jejich kapitán. Plujete po rozbouřeném 

moři a aby se loď nepřevrhla, musí ji všichni 

společně vyvažovat podle tvých pokynů. Např. 

EAST! – všechny děti zvolají také EAST! a 

přemístí se ke stěně EAST. WEST! – všechny děti 

zvolají také WEST! a přemístí se ke stěně WEST 



atd. Občas přiletí plameňák a ty zvoláš 

FLAMINGO! – děti rozpaží ruce a stoupnou si na 

jednu nohu. Také musíte dávat pozor na horkou 

lávu tryskající z blízké sopky. Když zvoláš HOT 

LAVA! – děti se musí před lávou schovat na 

něčem vyvýšeném (židle, lavice apod.). Lávu 

můžeš také spojit s některým dítětem. Např. 

ukážeš na Martina a zvoláš MARTIN, HOT LAVA! 

Martin začne honit ostatní děti, které se opět 

musí zachránit na něčem vyvýšeném. Kdo je 

chycen, musí ti odpovědět na pár otázek 

(samozřejmě anglicky 😊) a hra pokračuje 

dalšími příkazy.  

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodinu je 

opět NORTH & SOUTH. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování.  

8. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku, pokud máte čas a chuť. Následně se 

ústně rozlučte.   


