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Level 3 – Lekce 33A: Yes, I can! 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – tentokráte si 

zazpívejte písničku z minulé lekce. 

3. ČETBA PŘÍBĚHU – děti měly za domácí úkol si 

přečíst příběh v britské i americké verzi a 

zjistit rozdíl. Stačí, ať ti děti společně přečtou 

pouze britskou verzi a následně ti řeknou, zda 

doma zjistily, jaký je v obou verzích rozdíl. 

Doporučuji vždy ztlumit zvuk a zapnout ho 

pouze, když děti přečtou něco špatně, aby se 

mohly opravit. 

4. NOVÉ TÉMA: YES, I CAN! 

a. WORDS – dnešní téma je takovou 

závěrečnou oslavnou tečkou za celou 

Genki výukou. Ukažte si s dětmi, co 

všechno jste dokázali a kolik témat jste se 

společně naučili.  Povězte si, že v dalším 

roce budete v angličtině pokračovat 

s učebnicí, která pro mnohé děti může být 

těžká, ale my to díky znalostem z Genki 

dokážeme – I CAN DO IT! Zeptej se CAN 

YOU DO IT? a děti odpoví I CAN DO IT! A 

když nám něco nepůjde, tak jsme se 

v Genki naučili nebát se to zkusit znova – 

TRY AGAIN!  

Aktivní klávesy: čísla 1-4. 

b. MINILESSON 

c. SONG – v písničce je spousta textu, je 

dobré si pořádně namyslet, jak ji s dětmi 

zazpívat. 

 

5. 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.  

 

6. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – žádné nové 

téma. Motivuj děti k pravidelnému 

opakování. 

7. ROZLUČKA – zazpívejte si ještě jednou dnešní 

písničku, pokud máte čas a chuť. Následně se 

ústně rozlučte HAPPY HOLIDAYS! 😊😊😊 

 

 

 

 


