
1

Česky s vlaštovkou 2

Dana Havlíková a Radim Ošmera (ed.)

Jak učit češtinu jako druhý/cizí 
jazyk – pracovní listy pro výuku 
dětí i dospělých



2

Vydává: AUČCJ – Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s.,
José Martího 407/2, 162 00  Praha 6, v roce 2020.

Počet stran: 72
Lektorovala: PhDr. Lída Holá
Grafická úprava: Leoš Drašnar
Jazyková korektura: Nina a Jan Táborští

Tato příručka vznikla v rámci programu „Na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu  
aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020“, financovaného Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, projekt Sympozium 2020, rozhodnutí číslo 40325/2019-3. 

ISBN 978-80-907554-3-7



3

Dana Havlíková a Radim Ošmera (ed.)

Česky s vlaštovkou 2
Jak učit češtinu jako druhý/cizí 
jazyk – pracovní listy pro výuku 
dětí i dospělých



4

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Asociaci učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., za možnost vydat tuto příručku  
a jejím aktivním členům, autorům této příručky, za ochotu podělit se o své nápady, postřehy 
z praxe a ověřené postupy s ostatními lektory a zájemci o češtinu jako druhý či cizí jazyk.

Tato příručka vznikla v rámci programu „Na podporu vzdělávání v regionálním školství a podporu 
aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2020“, financovaného Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky, projekt Sympozium 2020, rozhodnutí číslo 40325/2019-3. 

Dana Havlíková a Radim Ošmera



5

OBSAH
ÚVOD	
  
PRACOVNÍ	LISTY
          
 1 Bingo: Poznejme se! (Jana Černá) 

 2 Čísla (Jana Černá)

 3 Hádej obrázek (Petra Lipenská)

 4 Kdo zná víc slov? (Petra Lipenská)

 5 Lidová přísloví a pořekadla (Petra Lipenská)

 6 Máme rádi sport, rádi sportujeme a umíme to! (Radim Ošmera)

 7 Mizející příběh (Eliška Kryslová)

 8 Nebe, peklo, ráj (Daniela Knorrová)

 9 Paměť na předměty (Petra Lipenská)

7

8

8

18

26

27

28

31

62

68

72



6



7

ÚVOD

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z. s., (dále jen AUČCJ) je odborná zájmová organizace 
učitelů českého jazyka všech stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení v České 
republice. Cílem AUČCJ je podporovat výměnu zkušeností v oblasti výuky češtiny se zaměřením 
na zdokonalování metod a didaktických postupů, usilovat o rozvoj různých forem dalšího 
vzdělávání učitelů češtiny, usnadňovat svým členům přístup k učebním materiálům, umožňovat 
metodicky propracované vzdělávání učitelů a podporovat tzv. dobrou praxi zaváděním osvědčené 
a propracované metodické podpory výuky.

AUČCJ věnuje dlouhodobě značnou pozornost vzdělávání jak dospělých, tak dětí-cizinců. 
Doposud vydala šest metodických příruček, které reagují na potřeby začínajících lektorů  
a dalších zájemců. Jedná se o příručky Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (předškolní věk) 
(2015), Začínáme učit češtinu pro děti-cizince (mladší školní věk) (2014), Začínáme učit češtinu 
pro náctileté cizince (2016), Čeština jako druhý/cizí jazyk: diagnostické nástroje a specifické 
poruchy učení (2017), Výuka azylantů a osob s mezinárodní doplňkovou ochranou: zkušenosti 
z let 2011–2015 (2019) a Česky s vlaštovkou 1. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní 
listy pro výuku dětí i dospělých (2019). Všechny příručky jsou volně dostupné na webu AUČCJ.

 V roce 2020 se cílem AUČCJ stala tvorba druhého dílu souboru pracovních listů s metodickým 
návodem Česky s vlaštovkou 2. Jak učit češtinu jako druhý/cizí jazyk – pracovní listy pro výuku 
dětí i dospělých. Realizací tohoto záměru AUČCJ reaguje na pozitivní ohlas na první díl zmíněné 
publikace. Tvůrci pracovních listů se opět stali přímo členové AUČCJ, kteří tak mohou se svými 
kolegy i s odbornou veřejností sdílet zkušenosti a postřehy ze své praxe.
          

Dana Havlíková
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PRACOVNÍ	LIST	1

Motivační	aktivita	(pro	úvodní	tabulku)
Lektor rozdá studentům úvodní tabulku a přečte z ní nahlas jednu větu, která o něm platí (např.: „Rád čtu“). Potom 
vyzve studenty, aby se ho doptávali na další věty z tabulky, například: „Prosím, otázky. Co ještě rád dělám?“ – 
„Chodíte rád do přírody?“ Lektor odpovídá.

V další fázi lektor pobídne studenty, aby si podobné otázky kladli vzájemně ve dvojicích. Cílem aktivity je příprava 
na vlastní hru bingo, která by po této přípravě měla probíhat výhradně v češtině a bez problémů. Lektor obchází 
diskutující dvojice a v případě potřeby jim pomáhá.

Vlastní	bingo	aktivity
Lektor rozdá každému studentovi jednu bingo tabulku (k okopírování na následujících stranách). Studenti chodí po 
třídě s tabulkou a hledají spolužáky, o kterých věty v tabulce platí. Ti se do tabulky podepíší.

Pokud oslovený spolužák odpoví ano (a podepíše se), může být dotázán znovu. Pokud odpoví ne, musí se student 
ptát někoho jiného a ke spolužákovi se vrátit později.

Vítězem je ten, kdo má jako první podepsaná všechna políčka.

Varianta
Vítězem je ten, kdo má jako první podepsané „bingo“ – tři sousední políčka ve svislém, vodorovném nebo 
úhlopříčném směru.

Možný	domácí	úkol
Napište, jak byste otázky kladli osobě, které byste vykali.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

BINGO:	POZNEJME	SE!

Mladší ŠV / starší ŠV / mládež (dospělí)

Procvičení slovní zásoby, seznamovací aktivita

A1–B2

Skupina

10–15 min.

Tabulky s bingem (na následujících stranách), tužka
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Úvodní tabulka (A1–A2)

Miluje čokoládu.

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Má narozeniny na 
podzim.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí uvařit české 
jídlo.

Nekouří.

Umí zpívat.

Zná někoho, kdo se 
jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí do 
přírody.

Úvodní tabulka (A1–A2)

Miluje čokoládu.

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Má narozeniny na 
podzim.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí uvařit české 
jídlo.

Nekouří.

Umí zpívat.

Zná někoho, kdo se 
jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí do 
přírody.

Úvodní tabulka (A1–A2)

Miluje čokoládu.

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Má narozeniny na 
podzim.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí uvařit české 
jídlo.

Nekouří.

Umí zpívat.

Zná někoho, kdo se 
jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí do 
přírody.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Měsíce v roce (A1–A2)

V dubnu má 
narozeniny.

V lednu si dává 
předsevzetí.

V březnu se musí 
hodně učit.

V květnu pracuje na 
zahradě.

V červenci jede 
do zahraničí.

V září začal/a 
studovat školu.

V listopadu má 
spoustu práce.

V červnu jezdí 
na kole.

V prosinci slaví 
Vánoce.

V únoru byl nemocný/ 
byla nemocná.

V říjnu jezdí na 
výlety.

V srpnu pije 
ledovou kávu.

Měsíce v roce (A1–A2)

V dubnu má 
narozeniny.

V lednu si dává 
předsevzetí.

V březnu se musí 
hodně učit.

V květnu pracuje na 
zahradě.

V červenci jede 
do zahraničí.

V září začal/a 
studovat školu.

V listopadu má 
spoustu práce.

V červnu jezdí 
na kole.

V prosinci slaví 
Vánoce.

V únoru byl nemocný/ 
byla nemocná.

V říjnu jezdí na 
výlety.

V srpnu pije 
ledovou kávu.

Měsíce v roce (A1–A2)

V dubnu má 
narozeniny.

V lednu si dává 
předsevzetí.

V březnu se musí 
hodně učit.

V květnu pracuje na 
zahradě.

V červenci jede 
do zahraničí.

V září začal/a 
studovat školu.

V listopadu má 
spoustu práce.

V červnu jezdí 
na kole.

V prosinci slaví 
Vánoce.

V únoru byl nemocný/ 
byla nemocná.

V říjnu jezdí na 
výlety.

V srpnu pije 
ledovou kávu.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Cestování: města a státy (A1–A2)

Navštívil/a Londýn.

Žil/a na Ukrajině.

Má rád/a Itálii.

Žil/a v Austrálii.

Rád/a by 
navštívil/a Paříž.

Byl/a někdy v Rusku.

Cestoval/a 
do Berlína.

Miluje 
Českou republiku.

Navštívil/a Německo.

Chce navštívit 
Norsko.

Navštívil/a Vídeň.

Chce navštívit 
Slovensko.

Cestování: města a státy (A1–A2)

Navštívil/a Londýn.

Žil/a na Ukrajině.

Má rád/a Itálii.

Žil/a v Austrálii.

Rád/a by 
navštívil/a Paříž.

Byl/a někdy v Rusku.

Cestoval/a 
do Berlína.

Miluje 
Českou republiku.

Navštívil/a Německo.

Chce navštívit 
Norsko.

Navštívil/a Vídeň.

Chce navštívit 
Slovensko.

Cestování: města a státy (A1–A2)

Navštívil/a Londýn.

Žil/a na Ukrajině.

Má rád/a Itálii.

Žil/a v Austrálii.

Rád/a by 
navštívil/a Paříž.

Byl/a někdy v Rusku.

Cestoval/a 
do Berlína.

Miluje 
Českou republiku.

Navštívil/a Německo.

Chce navštívit 
Norsko.

Navštívil/a Vídeň.

Chce navštívit 
Slovensko.

Cestování: města a státy (A1–A2)

Navštívil/a Londýn.

Žil/a na Ukrajině.

Má rád/a Itálii.

Žil/a v Austrálii.

Rád/a by 
navštívil/a Paříž.

Byl/a někdy v Rusku.

Cestoval/a 
do Berlína.

Miluje 
Českou republiku.

Navštívil/a Německo.

Chce navštívit 
Norsko.

Navštívil/a Vídeň.

Chce navštívit 
Slovensko.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Jídlo (A1–A2)

Miluje špagety.

Nejí česnek.

Nepije pivo.

Umí vařit svíčkovou.

Umí udělat pizzu.

Má rád/a pečivo.

Nemá rád/a polévky.

Má rád/a mexickou 
kuchyni.

Miluje víno.

Má rád/a česká jídla.

Miluje saláty.

Nejí sladkosti.

Jídlo (A1–A2)

Miluje špagety.

Nejí česnek.

Nepije pivo.

Umí vařit svíčkovou.

Umí udělat pizzu.

Má rád/a pečivo.

Nemá rád/a polévky.

Má rád/a mexickou 
kuchyni.

Miluje víno.

Má rád/a česká jídla.

Miluje saláty.

Nejí sladkosti.

Jídlo (A1–A2)

Miluje špagety.

Nejí česnek.

Nepije pivo.

Umí vařit svíčkovou.

Umí udělat pizzu.

Má rád/a pečivo.

Nemá rád/a polévky.

Má rád/a mexickou 
kuchyni.

Miluje víno.

Má rád/a česká jídla.

Miluje saláty.

Nejí sladkosti.

Jídlo (A1–A2)

Miluje špagety.

Nejí česnek.

Nepije pivo.

Umí vařit svíčkovou.

Umí udělat pizzu.

Má rád/a pečivo.

Nemá rád/a polévky.

Má rád/a mexickou 
kuchyni.

Miluje víno.

Má rád/a česká jídla.

Miluje saláty.

Nejí sladkosti.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Úvodní tabulka (B1–B2)

Miluje čokoládu. 

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Chtěl by mít víc 
času na čtení.

Umí hrát na 
hudební nástroj.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí šít.

Umí uvařit české 
jídlo. 

Nekouří.

Umí zpívat.

Má narozeniny 
na podzim.

Zná někoho, kdo 
se jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí 
do přírody.

Pije každý den kávu.

Úvodní tabulka (B1–B2)

Miluje čokoládu. 

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Chtěl by mít víc 
času na čtení.

Umí hrát na 
hudební nástroj.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí šít.

Umí uvařit české 
jídlo. 

Nekouří.

Umí zpívat.

Má narozeniny 
na podzim.

Zná někoho, kdo 
se jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí 
do přírody.

Pije každý den kávu.

Úvodní tabulka (B1–B2)

Miluje čokoládu. 

Má v křestním jméně 
písmeno M.

Má rád/a vážnou 
hudbu.

Chtěl by mít víc 
času na čtení.

Umí hrát na 
hudební nástroj.

Rád/a čte.

Dneska má na sobě 
červenou barvu.

Umí šít.

Umí uvařit české 
jídlo. 

Nekouří.

Umí zpívat.

Má narozeniny 
na podzim.

Zná někoho, kdo 
se jmenuje Anna.

Rád/a sportuje.

Rád/a chodí 
do přírody.

Pije každý den kávu.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Cestování: obecné (B1–B2)

Navštívil/a nějakou 
zemi mimo Evropu.

Nerad/a chodí 
po horách.

Plaval/a v oceánu.

Ví, jak se jmenuje 
nejvyšší hora 
České republiky.

Rád/a ochutnává 
exotická jídla.

Navštívil/a 
zemi v Asii.

Plaval/a v moři.

Miluje hlavní město 
České republiky.

Rád/a cestuje.

Cestoval/a trajektem.

Rád/a mluví 
cizími jazyky.

Ještě nikdy 
neletěl/a letadlem.

Cestování: obecné (B1–B2)

Navštívil/a nějakou 
zemi mimo Evropu.

Nerad/a chodí 
po horách.

Plaval/a v oceánu.

Ví, jak se jmenuje 
nejvyšší hora 
České republiky.

Rád/a ochutnává 
exotická jídla.

Navštívil/a 
zemi v Asii.

Plaval/a v moři.

Miluje hlavní město 
České republiky.

Rád/a cestuje.

Cestoval/a trajektem.

Rád/a mluví 
cizími jazyky.

Ještě nikdy 
neletěl/a letadlem.

Cestování: obecné (B1–B2)

Navštívil/a nějakou 
zemi mimo Evropu.

Nerad/a chodí 
po horách.

Plaval/a v oceánu.

Ví, jak se jmenuje 
nejvyšší hora 
České republiky.

Rád/a ochutnává 
exotická jídla.

Navštívil/a 
zemi v Asii.

Plaval/a v moři.

Miluje hlavní město 
České republiky.

Rád/a cestuje.

Cestoval/a trajektem.

Rád/a mluví 
cizími jazyky.

Ještě nikdy 
neletěl/a letadlem.

Cestování: obecné (B1–B2)

Navštívil/a nějakou 
zemi mimo Evropu.

Nerad/a chodí 
po horách.

Plaval/a v oceánu.

Ví, jak se jmenuje 
nejvyšší hora 
České republiky.

Rád/a ochutnává 
exotická jídla.

Navštívil/a 
zemi v Asii.

Plaval/a v moři.

Miluje hlavní město 
České republiky.

Rád/a cestuje.

Cestoval/a trajektem.

Rád/a mluví 
cizími jazyky.

Ještě nikdy 
neletěl/a letadlem.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Cestování: přírodní úkazy (B1–B2)

Navštívil/a poušť.

Viděl/a oceán.

Přenocoval/a v lese.

Viděl/a vodopád.

Koupal/a se 
v zátoce.

Lyžoval/a na ledovci.

Vylezl/a na horu 
vyšší než 2000 m.

Plaval/a v moři.

Vlezl/a do jeskyně.

Plaval/a v řece.

Lezl/a po skalách.

Běhal/a po louce.

Cestování: přírodní úkazy (B1–B2)

Navštívil/a poušť.

Viděl/a oceán.

Přenocoval/a v lese.

Viděl/a vodopád.

Koupal/a se 
v zátoce.

Lyžoval/a na ledovci.

Vylezl/a na horu 
vyšší než 2000 m.

Plaval/a v moři.

Vlezl/a do jeskyně.

Plaval/a v řece.

Lezl/a po skalách.

Běhal/a po louce.

Cestování: přírodní úkazy (B1–B2)

Navštívil/a poušť.

Viděl/a oceán.

Přenocoval/a v lese.

Viděl/a vodopád.

Koupal/a se 
v zátoce.

Lyžoval/a na ledovci.

Vylezl/a na horu 
vyšší než 2000 m.

Plaval/a v moři.

Vlezl/a do jeskyně.

Plaval/a v řece.

Lezl/a po skalách.

Běhal/a po louce.

Cestování: přírodní úkazy (B1–B2)

Navštívil/a poušť.

Viděl/a oceán.

Přenocoval/a v lese.

Viděl/a vodopád.

Koupal/a se 
v zátoce.

Lyžoval/a na ledovci.

Vylezl/a na horu 
vyšší než 2000 m.

Plaval/a v moři.

Vlezl/a do jeskyně.

Plaval/a v řece.

Lezl/a po skalách.

Běhal/a po louce.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Záliby (B1–B2)

Hraje na klavír.

Chodí do přírody.

Plave.

Učí se jazyky.

Zpívá ve sboru.

Sleduje YouTube.

Učí se český jazyk.

Čte si.

Maluje.

Tancuje.

Vaří.

Chodí na procházky.

Hraje na kytaru.

Hraje fotbal.

Pomáhá ostatním.

Pěstuje rostliny.

Záliby (B1–B2)

Hraje na klavír.

Chodí do přírody.

Plave.

Učí se jazyky.

Zpívá ve sboru.

Sleduje YouTube.

Učí se český jazyk.

Čte si.

Maluje.

Tancuje.

Vaří.

Chodí na procházky.

Hraje na kytaru.

Hraje fotbal.

Pomáhá ostatním.

Pěstuje rostliny.

Záliby (B1–B2)

Hraje na klavír.

Chodí do přírody.

Plave.

Učí se jazyky.

Zpívá ve sboru.

Sleduje YouTube.

Učí se český jazyk.

Čte si.

Maluje.

Tancuje.

Vaří.

Chodí na procházky.

Hraje na kytaru.

Hraje fotbal.

Pomáhá ostatním.

Pěstuje rostliny.
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Příloha k pracovnímu listu č. 1

Počasí + příslovce času (B1–B2)

Je možná pouze varianta, ve které je vítěz ten, kdo má „bingo“, tj. tři sousední políčka 
ve svislém, vodorovném nebo úhlopříčném směru, nikoli všechna políčka.

Letos viděl/a duhu.

Občas má rád/a 
déšť.

Někdy už řídil/a 
v mlze.

Někdy zažil/a 
bouřku.

Málokdy sleduje 
předpověď počasí.

Často je mu/jí zima.

Málokdy používá 
deštník.

Loni viděl sníh.

Vždycky miluje teplo.

Počasí + příslovce času (B1–B2)

Je možná pouze varianta, ve které je vítěz ten, kdo má „bingo“, tj. tři sousední políčka 
ve svislém, vodorovném nebo úhlopříčném směru, nikoli všechna políčka.

Letos viděl/a duhu.

Občas má rád/a 
déšť.

Někdy už řídil/a 
v mlze.

Někdy zažil/a 
bouřku.

Málokdy sleduje 
předpověď počasí.

Často je mu/jí zima.

Málokdy používá 
deštník.

Loni viděl sníh.

Vždycky miluje teplo.

Počasí + příslovce času (B1–B2)

Je možná pouze varianta, ve které je vítěz ten, kdo má „bingo“, tj. tři sousední políčka 
ve svislém, vodorovném nebo úhlopříčném směru, nikoli všechna políčka.

Letos viděl/a duhu.

Občas má rád/a 
déšť.

Někdy už řídil/a 
v mlze.

Někdy zažil/a 
bouřku.

Málokdy sleduje 
předpověď počasí.

Často je mu/jí zima.

Málokdy používá 
deštník.

Loni viděl sníh.

Vždycky miluje teplo.
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PRACOVNÍ	LIST	2

Číslovky je možné procvičovat na mnoha úrovních. Aktivity lze využít jednotlivě, např. na vyplnění posledních  
5 minut v hodině, či jako celý pracovní list.

Aktivita	1	–	logické	řady
Učitel diktuje žákům čísla, která si zapisují. Všechna diktovaná čísla tvoří logickou řadu. Jakmile některý ze studentů 
pravidlo odhalí, zavolá předem domluvené heslo (např. „Mám to!“), ostatním ale vysvětlení neprozrazuje a sám 
pokračuje v diktování.

Poslední řady jsou určeny pro dospělé.

a. 10, 20, 30, 40, 50, 60…
b. 2, 4, 6, 8, 10…
c. 11, 22, 33, 44, 55…
d. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64…
e. 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46, 56…

KLÍČ
a.  +10
b.  +2 (sudá čísla)
c.  +11
d.  mocniny (1 na druhou, 2 na druhou, 3 na druhou, 4 na druhou...)
e.  +1, +2, +3, +4, +5, +6, ...

Aktivita	2	–	bingo
Studenti si zapíší do mřížky libovolná čísla dle dohody. Učitel pak čísla náhodně vyjmenovává, vyhrává student, který má 
první bingo: řadu/sloupec čtyř čísel. Student, který vyhrál, následně říká další čísla, dokud se všechna nevyjmenují.

Např. Zapište čísla 0–20

Tabulky ke hře bingo včetně zadání jsou v příloze (na následujících stranách).

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

ČÍSLA

Mladší ŠV / starší ŠV / mládež (dospělí)

Procvičení slovní zásoby: čísla

A1–B2

Skupina / jednotlivci

10–15 min.

Pracovní listy, tužky, zajímavé předměty (např. suvenýry, příp. fotky)

15

9

0

5

6

14

2

1

7

18

4

11

12

20

3

13
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Aktivita	3	–	dražba
Učitel si připraví řadu předmětů (suvenýry z cest, šperky apod.), které studentům postupně ukazuje. Ptá se přitom: 
„Kolik dáte za … (jmenuje předmět)?“ Studenti se předhánějí, kdo nabídne za předmět vyšší cenu. Cenu napíší na 
papír, zvednou ho vzhůru a částku vykřiknou jako na opravdové dražbě.

Aktivitu lze modifikovat tak, že studenti pracují v párech nebo skupinách. Každá dvojice/skupina má pouze omezený 
rozpočet (např. 100 nebo 1000 korun). Studenti si dražené předměty předem prohlédnou, domluví se, co se jim 
líbí a co by chtěli koupit. Poté začíná dražba, viz výše. Utracené částky se každé dvojici/skupině odečítají z původně 
stanovené sumy, všichni mohou počítat společně.

Varianta: Pokud má učitel určitý cíl, stanoví vyvolávací cenu a výši příhozů. Např. Procvičujeme čísla 0–100: vyvolávací cena 
je 50 Kč a přihazujeme po desítkách. / Procvičujeme obtížné číslovky: vyvolávací cena je 34 Kč a přihazujeme po desítkách.

Jinak necháme na studentech, jak kreativně s číslovkami zacházejí, vyšší příhozy vyžadují zapamatování a vyslovení 
vyššího čísla.

Je možné dražit vytištěné volně dostupné fotografie obrazů z internetu.

Aktivita	4	–	smlouvání	na	trhu
Před zahájením vlastní aktivity se lektor ptá studentů: „Je v České republice zvykem smlouvat? Ve kterých zemích 
je smlouvání zvykem?“

Potom studentům řekne, že jsou na trhu nebo v obchodě a že využijí předměty z předešlé aktivity.

Studenti se rozdělí do dvojic, kde jeden hraje prodavače a druhý zákazníka. Prodavač nabízí atraktivní předmět 
za vysokou cenu (studenty prodavače motivujeme, aby původní cena byla co nejvyšší), zákazník se snaží cenu 
usmlouvat (studenty zákazníky poučíme, že u smlouvání je třeba začít na směšně malé částce).

Podle cíle aktivity můžeme požádat studenty, aby k nabízeným částkám doplňovali též odůvodnění, proč danou 
částku nabízejí.

Lze hrát i jako role play. Prodavač i kupující dostanou každý lístek s následujícím zadáním a výrazy. Navzájem si lístky 
neukazují. Lektor se ujistí, že všichni všemu rozumí, a poté mohou začít hrát každý svoji roli.

Zadání	pro	prodávajícího
Jste prodavač a prodáváte … (předmět). Chcete dostat hodně peněz. Používejte následující věty:
Nechcete…?
Kupte si…!
Stojí jenom… !
Je to krásný dárek pro…
To je zadarmo!
Je to moc krásné a užitečné, protože…
Není to vůbec drahé!
To nemyslíte vážně!
Mám čtyři malé děti!

Zadání	pro	kupujícího
Jste na trhu nebo v obchodě a chcete koupit … (předmět), ale máte málo peněz. Používejte následující věty:
Ne, to je moc!
To je moc/strašně drahé!
To je hezké, ale…
Musíte mi dát slevu.
Nepotřebuju to.
Vidíte? Tady je problém (= nějaká vada).
To nemyslíte vážně!
Mám čtyři malé děti!
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Lze též přehrát motivační dialog:

A1/A2
Prodávající: Kupte si obraz!
Kupující: Hezký, kolik stojí?
Prodávající: 5600 Kč.
Kupující: To je drahé!
Prodávající: Není to drahé, je krásný!
Kupující: Zaplatím vám 400!
Prodávající: Ten obraz stojí 5600 Kč. Můžete si ho koupit za 5000.
Kupující: Zaplatím vám 600 Kč.
Prodávající: 4500, cena jen pro vás!
Kupující: Můžu vám zaplatit 800 Kč.
Prodávající: Ten obraz je nádherný! 4000 Kč!
Kupující: Za 4000 Kč mohu mít obrazy dva. Dám vám 1000 Kč!
Prodávající: Ano, kupte si dva obrazy za 4000 Kč! Mám tady spoustu obrazů!
Kupující: Ne, chtěl bych jen tento obraz. Dám vám 1200 Kč.
Prodávající: Dobře, tady je váš obraz. Prosím 1200 Kč.

A2/B1
Prodávající: Kupte si mističku, stojí jen 5500 Kč.
Kupující: Ta je krásná! Ale drahá! Můžu vám dát 300 Kč.
Prodávající: To nemyslíte vážně! Taková vzácnost a nádhera! 5000 Kč!
Kupující: To ne. Tady je poškrábaná. Dám vám 400 Kč.
Prodávající: To nic není, to je originál. Ruční práce. 4000 Kč.
Kupující: Ale ne, zde máte úplně stejnou. 600 Kč.
Prodávající: Živím tři malé děti. Celý den tvrdě pracuju. Že jste to vy, tak 2000 Kč.
Kupující: To je moc. Dám vám 700 Kč.
Prodávající: 1000 Kč, moje poslední slovo.
Kupující: Ne, ne, děkuju. (odchází)
Prodávající: 800, ale jen pro vás!
Kupující: 750 Kč.
Prodávající: Platí. 750 Kč za mističku. A nechcete dvě?

Aktivita	5	–	doplňující	aktivita	(domácí	úkol)
Zjistěte následující čísla a naučte se je nazpaměť:

Moje telefonní číslo ____________________________

PSČ (poštovní směrovací číslo) ___________________

Záchranná služba______________________________

Hasiči_______________________________________

Policie______________________________________

Vznik České republiky (rok)_____________________
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Příloha k pracovnímu listu č. 2

Zapište čísla 0–20

Zapište čísla 0–20

Zapište čísla 0–20

Zapište čísla 0–20

Zapište čísla 0–20

Zapište čísla 0–20
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Příloha k pracovnímu listu č. 2

Zapište čísla 0–10

Zapište čísla 0–10

Zapište čísla 0–10

Zapište čísla 0–10

Zapište čísla 0–10

Zapište čísla 0–10
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Příloha k pracovnímu listu č. 2

Zapište násobky deseti (10–100)

Zapište násobky deseti (10–100)

Zapište násobky deseti (10–100)

Zapište násobky deseti (10–100)

Zapište násobky deseti (10–100)

Zapište násobky deseti (10–100)
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Příloha k pracovnímu listu č. 2

Zapište násobky 5

Zapište násobky 5

Zapište násobky 5

Zapište násobky 5

Zapište násobky 5

Zapište násobky 5
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Příloha k pracovnímu listu č. 2

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)

Napište čísla, která končí na 4 (od 4 do 104)
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PRACOVNÍ	LIST	3

Lektor i studenti sedí v kruhu, lektor rozloží před studenty obrázky, např. kartičky z pexesa. Dle probírané látky jsou 
obrázky tematicky zaměřené (zvířata, dopravní prostředky, části těla, země, vlastnosti, slovesa pohybu, členové 
rodiny, barvy...). Podle uvážení lektora může být použito i více (probraných) témat najednou. Lektor nechá studenty, 
aby se na obrázky dívali asi 30 vteřin. Potom se všichni otočí a lektor jeden obrázek odebere. Studenti hádají, který 
obrázek lektor vzal. Pokud to hned uhodnou, hra pokračuje tím, že ten, kdo uhodl, odebírá další obrázek a ostatní 
zase hádají.

Pokud studenti hned neví, jaký obrázek zmizel, musí se toho, kdo ho odebral, doptat. Mohou pokládat jen otázky, 
na které lze odpovědět ano/ne.

Příklady	otázek:
•	 Je to věc?
•	 Je to jídlo?
•	 Je to zelenina?
•	 Je to ovoce?
•	 Je to sladké?
•	 Je to zelené?

Pro starší školní věk a mládež doporučujeme hrát alespoň s patnácti obrázky. Pro mladší děti stačí méně, dle  
úrovně skupiny.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

HÁDEJ	OBRÁZEK

Mladší ŠV / starší ŠV / mládež

Procvičování a upevňování slovní zásoby

A1–A2

Skupina

5–10 min.

Obrázky, např. z pexesa
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PRACOVNÍ	LIST	4

Tematické	zadání
Lektor studenty rozdělí na dvě skupiny, které mezi sebou budou soutěžit v tom, kdo zná více slov. Procvičujeme 
vždy konkrétní slovní zásobu (např. zvířata, školní potřeby, ovoce a zelenina, nápoje), kterou je vhodné vymezit 
podle toho, co bylo probráno a co chceme procvičit. U pokročilejších studentů není vhodné procvičovat například 
pouze podstatná jména, u začátečníků však může být takové vymezení naopak prospěšné.

Úkolem lektora je hlídat, aby se slova neopakovala, příp. psát na tabuli nová slova, která později vysvětlí nebo 
zopakuje. Je také vhodné dát časový limit (například 5 vteřin) na vymyšlení nového slova. Nesmí se používat žádné 
pomůcky (učebnice, mobil…).

Skupina, které došla slovní zásoba, bod nezískává, druhá skupina naopak bod získává. Lektor píše body na tabuli.

Příklad	aktivity	–	zvířata
První skupina řekne jedno zvíře a druhá skupina další zvíře. Takto se střídají, dokud nedojde slovní zásoba.
Skupina 1: „Pes.“
Skupina 2: „Kočka.“
Skupina 1: „Kůň.“
Skupina 2: „Prase.“ atd.

Gramatické	zadání
Stejně se postupuje i v případě gramatického zadání. Je vhodné zadat například slovesa v 1. či 2. os. sg. (já, ty) či 
ve 2. os. pl. (vy), což jsou formy důležité pro komunikaci o sobě a svém bezprostředním okolí.
Při gramatickém zadání můžete přidat omezení: skupině, která udělá v koncovce slovesa chybu, bude stržen bod.

Příklad	aktivity	–	slovesa	v	1.	os.	sg.	(já)
Skupina 1: „Cestuju.“
Skupina 2: „Pracuju.“
Skupina 1: „Letím.“
Skupina 2: „Vařím.“ atd.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

KDO	ZNÁ	VÍC	SLOV?

Mladší ŠV / starší ŠV / mládež (dospělí)

Procvičování slovní zásoby

A1–A2

Skupina

5 min.

Tabule
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PRACOVNÍ	LIST	5

1.	Úvodní	aktivita
Lektor si zvolí 5–6 frazeologismů ze seznamu níže, může se zaměřit např. na frazeologismy týkající se lidského oka:

 Dělat něco naoko.
 Oko za oko, zub za zub.
 Dělat něco od oka.
 Hlídat někoho jako oko v hlavě.
 Vidět něco na vlastní oči.

Studenty seznámí s významem frazeologismů pomocí některé z uvedených aktivit:

Hádej,	co	to	znamená?
Lektor si připraví lístečky se stejnými frazeologismy, ale na každém z nich jsou v jiném pořadí, aby se studenti, kteří 
budou pracovat ve skupinách, vzájemně neslyšeli.
Dále rozdělí studenty do skupin a lístečky jim rozdá. Studenti mají za úkol odhadnout a zapsat pod každý 
frazeologismus, co podle nich znamená. Poté skupiny svá řešení porovnávají.

Spoj	dvě	poloviny!
Lektor si připraví lístečky, na každém je jeden frazeologismus. Každý lísteček rozstřihne.
Dále rozdělí studenty do skupin a lístečky jim rozdá. Studenti mají za úkol spojit vždy dvě části frazeologismu k sobě 
a odhadnout jeho význam. Poté skupiny svá řešení porovnávají.

Spoj	frazeologismus	a	jeho	význam!
Lektor si připraví pracovní list – spojovačku. Do levého sloupce vypíše frazeologismy a do pravého jejich vysvětlení:

 Dělat něco naoko.   Opravdu něco vidět, ne znát to jen z doslechu.
 Oko za oko, zub za zub.   Dělat něco přibližně, bez měření.
 Dělat něco od oka.   Něco předstírat, nedělat to doopravdy.
 Hlídat někoho jako oko v hlavě.  Někoho hodně hlídat.
 Vidět něco na vlastní oči.   Odplatit někomu špatnou věc, udělat mu to stejné.

Dále rozdělí studenty do skupin a pracovní listy jim rozdá. Studenti mají za úkol spojit frazeologismus a jeho 
vysvětlení. Poté skupiny svá řešení porovnávají.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

LIDOVÁ	PŘÍSLOVÍ	A	POŘEKADLA

Mládež (dospělí)

Praktické používání lidových přísloví a pořekadel

B2–C1

Skupina / jednotlivec

20 min.

Tabule, fixy, papír, tužka
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2.	Doplňující	aktivita
V další aktivitě si každá skupina vybere jeden či dva frazeologismy a vymyslí vhodný kontext, ve kterém by bylo 
možné ho/je použít. Může se jednat o krátký text či dialog.
Například: Syn se naoko učil, ale přitom celé odpoledne hrál hry na mobilu. Když jsem to zjistila, hrozně jsem se 
rozzlobila.

3.	Příklady	frazeologismů

Části	těla
	 •	 Vidět něco na vlastní oči a slyšet na vlastní uši.
	 •	 Vzít nohy na ramena.
	 •	 Jít rovnou za nosem.
	 •	 Mít obě ruce levé.
	 •	 Je to moje pravá ruka.
	 •	 Domluvit se rukama nohama.
	 •	 Mít toho plné zuby.
	 •	 Vypadá to jako pěst na oko.
	 •	 Být zamilovaný až po uši.
	 •	 Nevím, kde mi hlava stojí.
	 •	 Mít toho po krk.
	 •	 Už mi to leze krkem.
	 •	 Mít pusu od ucha k uchu.
	 •	 Být po zuby ozbrojený.
	 •	 To je na dlouhé lokte.
	 •	 Slepému jednooký králem.
	 •	 Je samá ruka samá noha.
	 •	 Je kost a kůže.
	 •	 Udělat něco s odřenýma ušima.
	 •	 Jedním uchem tam, druhým ven.
	 •	 Něco někomu přerůstá přes hlavu.
	 •	 Mít čistou hlavu.
	 •	 Vykouřit se z hlavy.
	 •	 Být padlý na hlavu.
	 •	 Padnout někomu do oka.
	 •	 Ani okem o někoho nezavadit.
	 •	 Nosit někoho na rukou.
	 •	 Mít někoho omotaného kolem prstu.
	 •	 Dát si do nosu.
	 •	 Dostat do nosu.
	 •	 Být v tom až po uši.
	 •	 Cítit se, jako bych dostal palicí po hlavě.

Zvířata
	 •	 Chodit jako kočka/kocour okolo horké kaše.
	 •	 Nasadit někomu brouka do hlavy.
	 •	 Chodit jako lev v kleci.
	 •	 Být věrný jako pes.
	 •	 Dupat jako slon.
	 •	 Být chudý jak kostelní myš.
	 •	 Nést se jako páv.
	 •	 Vrána k vráně sedá.
	 •	 Být jako rybička.
	 •	 Dřít se jako mezek/kůň.
	 •	 Pracovat pilně jako včelka.
	 •	 Dělat z komára velblouda.
	 •	 Život je pes.
	 •	 Být špinavý jako prase.
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Peníze
	 •	 Dát si pro korunu vrtat koleno.
	 •	 Vyhazovat peníze oknem.
	 •	 Leze to do peněz.
	 •	 Mít peněz jako želez.
	 •	 Mít peněz jako šlupek.
	 •	 Být švorc.
	 •	 Být na mizině.
	 •	 Peníze nerostou na stromě.
	 •	 Za to mi zaplatíš.

Jídlo
	 •	 Být k sežrání.
	 •	 Je to nemastné neslané.
	 •	 Opít někoho rohlíkem.
	 •	 Skočit někomu na špek.
	 •	 Nalít si čistého vína.
	 •	 To bude mastný.
	 •	 To si vypiješ.
	 •	 Utáhnout někoho na vařenou nudli.

Ostatní
	 •	 Venku se žení všichni čerti.
	 •	 Pálí to jako čert.
	 •	 Co je psáno, to je dáno.
	 •	 Mít pro strach uděláno.
	 •	 Být nad věcí.
	 •	 Bez práce nejsou koláče.
	 •	 Je to coby kamenem dohodil.
	 •	 Vyhýbat se něčemu jako čert kříži.
	 •	 Být na dně.
	 •	 Být jak praštěný.
	 •	 Být za vodou.
	 •	 Mít něco v kapse.
	 •	 Vymýšlet něco za pochodu.
	 •	 Mluvit z cesty.
	 •	 Mluvit z hlavy, mluvit z fleku.
	 •	 Tak to je boží.
	 •	 Spadnout z višně.
	 •	 Přijít k něčemu jak slepý k houslím.
	 •	 Všude dobře, doma nejlíp.
	 •	 To si piš.
	 •	 Ujel mi vlak.
	 •	 Dát něco: To dáš, neboj.
	 •	 Jít do něčeho: Jdu do toho hned.
	 •	 Vykašlat se na něco.
	 •	 Být na suchu.
	 •	 Být úplně v háji.
	 •	 Být v čudu: Mám nové kolo, ale peníze jsou v čudu.
	 •	 Být jako ze škatulky / ze žurnálu.
	 •	 Být namol, pod obraz, na šrot, na kaši, na káry.
	 •	 Zamést něco pod koberec.
	 •	 Vyžehlit si něco u někoho.
	 •	 Zahrávat si s ohněm.
	 •	 Balancovat nad propastí.
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PRACOVNÍ	LIST	6

První	lekce
Lektor se posadí se studenty do kruhu a doprostřed dá flipchartový papír, na kterém má každý (i lektor) svoji 
postavičku se jménem, případně s dalšími informacemi. Tento papír je možné vyrobit v hodině nebo už mít 
připravený z předchozí hodiny.

Na začátku hodiny je vhodné udělat krátký brainstorming. Lektor má připraveny obrázky sportů ve formátu A4 
(na následujících stranách jako příloha 1). Ukazuje studentům obrázky a zjišťuje, jestli znají názvy sportů. Pokud 
studenti vědí, pochválí je, pokud říkají názvy špatně, neopravuje je, jen naznačí, že není vše v pořádku. Pokud 
nevědí, řekne, že to nevadí, a oznámí, že za chvíli si vše řekneme.

Lektor má dále připraveny malé obrázky sportů (na následujících stranách jako příloha 2) a kartičky se slovy (na 
následujících stranách jako příloha 3).

V příloze 3 je ke každému sportu uvedeno substantivum i verbum (např. běh + běhat). Lektor zváží, zda přílohu 
rozstříhá tak, že na každé kartičce bude substantivum i verbum, či zda vytvoří samostatné kartičky. Lektor nechá 
studenty přiřadit/tipnout, jaká kartička patří ke kterému obrázku.

Poté nechá každého studenta vyslovit alespoň sloveso, případně i substantivum. Nespěchá. Zejména „jezdit na 
inlajnech“ dá zabrat (jedná se o velmi obvyklou sportovní aktivitu, proto ji zde i přes obtížnost zařazujeme). Pro 
jistotu necháme studenty říct první osobu singuláru.

Dále se lektor zeptá, kdo co rád dělá. (Pokud studenti tuto frázi neznají, lze následující aktivitu využít pro její 
osvojení. K tomu může posloužit tabulka v příloze 4 – na následujících stranách.) Každý student si na základě 
lektorovy otázky vybere jeden obrázek, který mu vyhovuje, a nalepí ho ke své postavě na připravený flipchartový 
papír. Pak každý řekne, co rád dělá (např. „Rád hraju basketbal.“). Žáci mladšího školního věku mohou svůj obrázek 
před nalepením na flipchartový papír vybarvit. Lektor se do aktivity také zapojuje: nalepí si obrázek ke své postavě 
a řekne, co rád dělá.

Tip: Pro případ, že by více studentů mělo v oblibě stejnou aktivitu, je vhodné vytisknout více kopií od každého 
malého obrázku.

Lektor se pak zeptá každého studenta, co má rád jeho spolužák. Tím se trénuje jak třetí osoba singuláru, tak nové 
lexikum.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

MÁME	RÁDI	SPORT,	RÁDI	SPORTUJEME	A	UMÍME	TO!

Mladší ŠV / starší ŠV / mládež (dospělí)

Osvojení slovní zásoby na téma sport, rozlišení mezi „rád + verbum“ 
× „mám rád + substantivum“, osvojení slovesa umět

A1–A2

Skupina

30–45 min. (v první a druhé lekci) + 20 min. (ve třetí lekci) 
+ 15 min. (ve čtvrté lekci)

Flipchartový papír, pastelky/fixy, lepidlo, obrázky sportovních činností, kartičky 
s jejich názvy, gramatické tabulky a tabulky ke hrám (vše na následujících stranách)
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Na závěr hodiny se studenti rozdělí do dvou skupin, ve kterých budou hrát hru kufr. Studenti z prvního týmu 
vyberou ze svého středu jednoho hráče, který se posadí dopředu zády k tabuli. Lektor u tabule ukáže obrázek  
a spoluhráči studenta sedícího vpředu ho popisují (nesmí použít kořen slova nebo slovo příbuzné a nesmí mluvit 
v cizím jazyce) nebo předvádějí. Hráč sedící vpředu se snaží během časového limitu (ideálních je 30 vteřin) slovo 
uhodnout. Pokud student v limitu slovo uhodne, připadá skupině bod. Pak se týmy vymění a scénář se opakuje. 
Takto se týmy vymění třikrát až pětkrát.

Druhá	lekce
Aktivita v další lekci slouží k rozlišení mezi větami „Mám rád fotbal“ a „Rád hraju fotbal“. Je důležité, aby studenti již 
věděli, co to je sloveso a podstatné jméno. Pokud to studenti nevědí, je nutné jim to před zahájením aktivity vysvětlit.

Lektor se posadí se studenty do kruhu, má připraveny malé obrázky sportů (na následujících stranách jako příloha 
2) a kartičky se slovy (na následujících stranách jako příloha 3). Předem si rozstříhá kartičky z přílohy 3 tak, aby bylo 
vždy na jedné kartičce vyjádření pomocí verba (např. „jezdit na inlajnech“) a na druhé pomocí substantiva (např. 
„jízda na inlajnech“). Množství kartiček, které lektor pro aktivitu použije, závisí na úrovni studentů.

Nejprve studenti sami nebo spolu s lektorem přiřazují slova k obrázkům. U každého obrázku budou nakonec 
dvě kartičky. Tato fáze slouží k opakování slovní zásoby. Často se stává, že si studenti uvědomí, že obě slova 
(substantivum i verbum) znají, ale neumí je správně používat.

Lektor vedle na zem připraví prázdný flipchartový papír. Rozdělí jej napůl, v horní polovině je nadepsáno „podstatná 
jména“, v dolní „slovesa“. Požádá studenty, aby slova opět vzali a dali je na správnou polovinu. Pokud se ukáže, 
že nikdo neví, jak kartičky rozdělit, je nutné aktivitu zastavit a vysvětlit to. Pravděpodobně bude stačit pouze 
připomenutí rozdílu mezi substantivem a verbem. Poté lektor zkontroluje, zda jsou všechny kartičky rozděleny 
správně. Dále vezme do ruky libovolné dvě kartičky se slovy označujícími stejnou sportovní aktivitu, například „hrát 
hokej“ + „hokej“, a zeptá se, jak je možné slova použít. Studenti zkouší různé varianty. Lektor sleduje správnost, 
dle uvážení opravuje, ale jde spíše o to, aby studenti mluvili. Poté odhrne kartičky ke straně a vlevo pod nápis 
„podstatná jména“ napíše (ideálně různými barvami) „Mám rád… Mám ráda… Máme rádi…“. Vlevo pod nápis 
„slovesa“ potom „Rád... Ráda… Rádi…“. Obojí také v negativní formě.

Flipchart vypadá nakonec takto:

Poté lektor vysvětlí, že horní slova nikdy nemohou jít dolů (tj. být použita s dolními frázemi) a naopak. Dále řekne několik 
modelových vět, např. „Rád hraju hokej. Mám rád hokej“, a vyzve studenty, aby tvořili věty podle tohoto vzoru. Je vhodné 
trénovat především věty, které jsou přirozené, např. „Mám rád tenis“, „Mám rád hokej“, „Mám rád volejbal“.

Trénují se odpovědi na následující otázky:

1) Co máš rád?
2) Co rád děláš?
3) Co nemáš rád?
4) Co nerad děláš?

Studenti musí vždy odpovědět celou větou ve správné formě, tedy v té, kterou použil lektor. Je to forma drilu.
V další aktivitě se lektor ptá nejprve studenta A a poté vyzve studenta B, aby uvedl informace o studentovi A:

Podstatná	jména

Mám rád…
Mám ráda…
Máme rádi…

Nemám rád…
Nemám ráda…
Nemáme rádi…

Slovesa

Rád…
Ráda…
Rádi…

Nerad…
Nerada…
Neradi…
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Lektor ke studentovi A: „Co nemáš rád?“
Lektor ke studentovi B: „Co nemá rád student A?“

Dále si každý student nalepí na flipchartový papír malý obrázek sportu, který nemá rád, a přeškrtne ho. Vedle 
postavičky se svým jménem tedy bude mít jak obrázek sportu, který má rád, tak obrázek sportu, který rád nemá. 
Žáci mladšího školního věku mohou svůj obrázek před nalepením na flipchartový papír vybarvit. Lektor se do 
aktivity také zapojuje: nalepí si obrázek ke své postavičce.

Tip: Pro případ, že by více studentů nemělo v oblibě stejnou aktivitu, je vhodné vytisknout více kopií od každého 
malého obrázku.

V závěrečné fázi aktivity se lektor může ptát na to, kdo jaký sport má rád či nerad, kdo co rád či nerad dělá. 
Studenti odpovídají podle obrázků na flipchartovém papíře. Vždy musí odpovědět celou větou ve správné formě.
Na konci hodiny dostanou studenti tabulku z přílohy 4 k nalepení do sešitu.

Třetí	lekce	–	hra	kvarteto
V další lekci je možné spojit opakování slovní zásoby na téma sport s opakováním akuzativu, jehož znalost již 
předpokládáme.

Lektor se posadí se studenty do kruhu, má připraveny malé obrázky sportů (na následujících stranách jako příloha 
2), každý obrázek vytiskne čtyřikrát, aby bylo možné hrát hru kvarteto. Je vhodné obrázky vytisknout na tvrdý papír 
či zalaminovat, aby neprosvítaly.

Lektor rozdá studentům karty, ne vždy má každý stejný počet, ale to nevadí. Úkolem je získat čtveřici stejných karet. 
V případě věkově heterogenní skupiny dětí může začít hru nejmladší. Studenti se ptají jeden druhého, např. „Máš 
běh? Máš jízdu na inlajnech?“. Pokud dotyčný kartu má, musí ji dát tomu, kdo ji poptal. V tom případě s ptaním 
pokračuje stále stejný student, dokud ostatní odpovídají kladně. Pokud někdo odpoví, že kartu nemá, pokračuje 
v ptaní on. Kdo získá čtyři stejné karty, tzn. kvarteto, vyloží je před sebe. Vyhrává ten, kdo má nejvíc kvartet.

Kartičky s obrázky sloves je možné použít v jiné lekci i pro opakování konjugace. Je možné se ptát: „Hraješ 
volejbal?“, „Děláš karate?“ Dále je postup stejný.

Čtvrtá	lekce	–	aktivita	chodička
Další lekce slouží k osvojení modálního slovesa (ne)umět. Nejprve je nutné vysvětlit význam slova umět, poté jeho 
způsob užití ve větě. Pokud lektor nemá zprostředkující jazyk nebo ho nechce používat, může předvádět létání, 
tedy že neumí létat, případně že umí plavat, nebo vysvětlit na analogii – mluvím česky = umím česky, mluvím 
anglicky = umím anglicky. Nebo poté může používat slovesa, která studenti znají, říkat, co umí, a předvádět to: 
chodit, číst, psát. Poté může vzít obrázek plavání a říct, že umí plavat. Pak může ukázat surfování a říct (a mimikou 
a gesty naznačit), že surfovat neumí. Na tabuli lektor napíše čtyři věty:

Umím česky. Umím anglicky. Neumím arabsky. Neumím surfovat.

Poté vysvětlí (napíše), jak se sloveso umět časuje. Může tak učinit pomocí studentů, pokud umí í-konjugaci. Dále 
připojí informaci, že se pojí pouze s infinitivem. Gramatiku může vysvětlit na vytištěné tabulce z přílohy 5 (na 
následujících stranách).

Dále se lektor ptá studentů:

1) Co umíš? (student může použít některý ze sportů nebo může říct cokoliv jiného)
2) Umíš plavat? (a další sporty)
3) Co neumíš? (ukazuje na obrázky sportů)

Lektor se zeptá jen několika studentů. Poté vyzve některé studenty, aby se ptali svého souseda a použili jednu ze 
tří variant otázek.
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Když lektor vidí, že všichni zvládnou sloveso umět použít, zadá „chodičku“. Cílem této aktivity je zjistit, kdo co umí 
a kdo co neumí. Lektor rozdá připravené vytištěné a rozstříhané tabulky z přílohy 6 či 7 (na následujících stranách, 
k dispozici jsou dvě varianty, lektor tedy zvolí jednu z nich). Studenti mají za úkol se každého ve skupině zeptat, 
jestli danou sportovní aktivitu umí, nebo ne. Pokud ano, udělají v tabulce fajfku, pokud ne, udělají křížek. 

V obou tabulkách jsou záměrně uvedena substantiva, aby byli studenti nuceni přemýšlet nad tvarem slovesa  
a tvořit infinitiv. Je povoleno komunikovat pouze česky. Zatímco studenti mluví spolu, lektor chodí po třídě, aktivitu 
monitoruje a pomáhá, případně se také může zapojit.

Nakonec se lektor ptá různých studentů na jejich spolužáky. Například: „Adame, co umí Pavel?“ Adam odpovídá: 
„Pavel umí plavat, tancovat… a neumí lyžovat.“

Na konci hodiny dostanou studenti tabulku z přílohy 5 k nalepení do sešitu.
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 1



54

Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 2
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 2
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 2
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 3

tanec

tancovat

běh

běhat

jízda na 
inlajnech

jezdit na
inlajnech

plavání

plavat

lyžování

jóga

aerobic

gymnastika

lyžovat

cvičit jógu

cvičit 
aerobic

dělat 
gymnastiku

jízda 
na kole

tenis

fitnessjízda na 
snowboardu

jízda na 
koloběžce

jezdit 
na kole

hrát tenis

cvičit ve 
fitness

jezdit na 
snowboardu

jezdit na 
koloběžce

basketbal

jízda na 
skateboardu

hokej

hrát 
basketbal

jezdit na 
skateboardu

hrát hokej

fotbal

karate

surfování

hrát fotbal

dělat 
karate

surfovat

tanec
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běh

běhat

jízda na 
inlajnech

jezdit na
inlajnech

plavání

plavat

lyžování

jóga

aerobic

gymnastika

lyžovat

cvičit jógu

cvičit 
aerobic

dělat 
gymnastiku

jízda 
na kole

tenis

fitnessjízda na 
snowboardu

jízda na 
koloběžce

jezdit 
na kole

hrát tenis

cvičit ve 
fitness

jezdit na 
snowboardu

jezdit na 
koloběžce

basketbal

jízda na 
skateboardu

hokej

hrát 
basketbal

jezdit na 
skateboardu

hrát hokej

fotbal

karate

surfování

hrát fotbal

dělat 
karate

surfovat
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 4

POZITIVNÍ FORMA

NEGATIVNÍ FORMA

maskulinum	/	
mužský	rod	/	kluk

rád	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rád plavu.
Rád plaveš.
Rád plave.

Nerad plavu.
Nerad plave.

femininum	/	
ženský	rod	/	holka

ráda	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Ráda tancuju.
Ráda tancuješ.
Ráda tancuje.

Nerada tancuju.
Nerada tancuje.

plurál	/	
množné	číslo

rádi	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rádi lyžujeme.
Rádi lyžujete.
Rádi lyžují.

Neradi lyžujeme.
Neradi lyžují.

POZITIVNÍ FORMA

NEGATIVNÍ FORMA

maskulinum	/	
mužský	rod	/	kluk

rád	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rád plavu.
Rád plaveš.
Rád plave.

Nerad plavu.
Nerad plave.

femininum	/	
ženský	rod	/	holka

ráda	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Ráda tancuju.
Ráda tancuješ.
Ráda tancuje.

Nerada tancuju.
Nerada tancuje.

plurál	/	
množné	číslo

rádi	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rádi lyžujeme.
Rádi lyžujete.
Rádi lyžují.

Neradi lyžujeme.
Neradi lyžují.

POZITIVNÍ FORMA

NEGATIVNÍ FORMA

maskulinum	/	
mužský	rod	/	kluk

rád	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rád plavu.
Rád plaveš.
Rád plave.

Nerad plavu.
Nerad plave.

femininum	/	
ženský	rod	/	holka

ráda	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Ráda tancuju.
Ráda tancuješ.
Ráda tancuje.

Nerada tancuju.
Nerada tancuje.

plurál	/	
množné	číslo

rádi	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rádi lyžujeme.
Rádi lyžujete.
Rádi lyžují.

Neradi lyžujeme.
Neradi lyžují.

POZITIVNÍ FORMA

NEGATIVNÍ FORMA

maskulinum	/	
mužský	rod	/	kluk

rád	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rád plavu.
Rád plaveš.
Rád plave.

Nerad plavu.
Nerad plave.

femininum	/	
ženský	rod	/	holka

ráda	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Ráda tancuju.
Ráda tancuješ.
Ráda tancuje.

Nerada tancuju.
Nerada tancuje.

plurál	/	
množné	číslo

rádi	+	sloveso	
v	určitém	tvaru

Rádi lyžujeme.
Rádi lyžujete.
Rádi lyžují.

Neradi lyžujeme.
Neradi lyžují.
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 5

Umět

umět + sloveso* Gramatika

on/ona umí (neumí) Umí plavat. umím + infinitiv

já umím (neumím) Umím plavat.

my umíme (neumíme) Umíme plavat.

ty umíš (neumíš) Umíš plavat.

vy umíte (neumíte) Umíte plavat.

oni

* Speciální použití: Umím anglicky/německy/česky/arabsky… (zde není potřeba sloveso)

umí (neumí) Umí plavat.

Umět

umět + sloveso* Gramatika

on/ona umí (neumí) Umí plavat. umím + infinitiv

já umím (neumím) Umím plavat.

my umíme (neumíme) Umíme plavat.

ty umíš (neumíš) Umíš plavat.

vy umíte (neumíte) Umíte plavat.

oni

* Speciální použití: Umím anglicky/německy/česky/arabsky… (zde není potřeba sloveso)

umí (neumí) Umí plavat.

Umět

umět + sloveso* Gramatika

on/ona umí (neumí) Umí plavat. umím + infinitiv

já umím (neumím) Umím plavat.

my umíme (neumíme) Umíme plavat.

ty umíš (neumíš) Umíš plavat.

vy umíte (neumíte) Umíte plavat.

oni

* Speciální použití: Umím anglicky/německy/česky/arabsky… (zde není potřeba sloveso)

umí (neumí) Umí plavat.
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 6 – chodička (varianta 1)

Jméno

Sport
PLAVÁNÍ LYŽOVÁNÍBĚH

JÍZDA 
NA INLAJ-

NECH
FOTBALTANEC

JÍZDA 
NA 

KOLE

BASKET-
BAL TENIS

Jméno

Sport
PLAVÁNÍ LYŽOVÁNÍBĚH

JÍZDA 
NA INLAJ-

NECH
FOTBALTANEC

JÍZDA 
NA 

KOLE

BASKET-
BAL TENIS
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Příloha k pracovnímu listu č. 6, příloha 7 – chodička (varianta 2)

Jméno

Sport
JÓGA KARATEHOKEJ AEROBIC LYŽOVÁNÍSURFO-

VÁNÍ

JÍZDA NA 
KOLO-
BĚŽCE

PLAVÁNÍ
JÍZDA NA 
SKATE-

BOARDU

Jméno

Sport
JÓGA KARATEHOKEJ AEROBIC LYŽOVÁNÍSURFO-

VÁNÍ

JÍZDA NA 
KOLO-
BĚŽCE

PLAVÁNÍ
JÍZDA NA 
SKATE-

BOARDU
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PRACOVNÍ	LIST	7

Před	lekcí
Lektor se předem seznámí s příběhem a připraví si otázky, které bude studentům pokládat.

1. část
To je Ivan. Ivan pracuje jako lékař. A je taky profesor. Někdy pracuje v nemocnici a někdy pracuje na univerzitě. 
Tento týden má Ivan dovolenou. Jede na dovolenou do Itálie, protože má rád italskou kávu. Jeho auto je bohužel 
rozbité a musí letět letadlem. Ale to nevadí.

2. část
Letí do Říma. Řím je krásné město. V hotelu, kde Ivan bydlí, je moc dobrá restaurace. Dnes večer jde Ivan na večeři. 
Nejdřív si dá zeleninovou polévku minestrone. Potom grilovanou rybu, rajčata a špagety. A jako dezert čokoládový 
dort a kávu bez mléka. To je dobrota!

První	lekce
Lektor ukáže studentům obrázky muže (na následujících stranách) a říká: „To je Ivan.“ Studenti hádají, jakou má 
profesi/profese (lékař, profesor na univerzitě), jaké má koníčky, kolik mu je, odkud je… Cílem této přípravné fáze 
je probuzení zájmu studentů a predikce.

Dále lektor napíše první část příběhu na tabuli, popř. odkryje příběh, který napsal před začátkem aktivity, a 
studentům řekne, že pro ně má příběh a že budou společně číst. Řekne jim také, že nepůjde o obyčejné čtení, více 
však neprozrazuje. Studenti se střídají ve čtení po jedné větě. Po přečtení textu dostanou čas na to, aby si text ještě 
jednou sami prošli a zeptali se na neznámé výrazy. Primárně je vysvětlují česky ostatní studenti, popř. když neví, 
vysvětluje lektor. Lektor klade tzv. content checking questions, obsahově zaměřené otázky, např:
„Má Ivan dvě profese?“ – „Ano, je lékař a profesor.“
„Pracuje Ivan tento týden?“– „Ne, má dovolenou.“
„Jede na dovolenou do Francie?“ – „Ne, jede do Itálie.“
„Má rád čaj?“– „Ne, má rád kávu.“
„Je Řím město jako Praha?“ – „Ano, je to velké město.“ / „Ano, ale je větší.“

Po kontrole porozumění je dobré si příběh ještě jednou společně přečíst, podle velikosti skupinky všichni dohromady 
nebo po jednom.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

MIZEJÍCÍ	PŘÍBĚH

Dospělí

Fixování struktury jazyka nebo úvod do nové gramatiky

A1

Skupina / jednotlivci

20 min. (v každé ze tří po sobě následujících lekcích)

Tabule, obrázky a rozstříhaný příběh (na následujících stranách)
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Lektor nyní vymaže z příběhu některá slova (3–4). Výběr slov je na jeho uvážení. Vymazaná slova nahradí čárou 
__________, aby bylo všem studentům jasné, kde slovo chybí. Vyzve jednoho ze studentů, aby teď příběh znovu 
přečetl.

Po dočtení příběhu lektor oznámí, že pokračujeme na úroveň 2, a umaže další 3–4 slova dle uvážení. Lze pokračovat 
do momentu, kdy na tabuli takřka nejsou žádná slova. Studenti na konci znají příběh zpaměti. Ve čtení se střídají 
po větách nebo částech. Pokud jsou rozdíly v úrovni znalosti jazyka mezi studenty větší, doporučujeme nechat 
slabší studenty číst v počátečních fázích.

Druhá	lekce
Na následující lekci rozdá lektor studentům do skupin rozstříhanou první část příběhu (na následujících stranách), 
se kterou pracovali minulou lekci. Studenti mají za úkol příběh složit a přečíst nahlas. Mezitím lektor na tabuli 
připraví druhou část příběhu, se kterou se pracuje podobně jako s první částí v předchozí lekci.

Třetí	lekce
Na třetí lekci dostanou studenti do skupin rozstříhanou druhou část textu (na následujících stranách) a pracují s ní 
podobně jako s první částí v předchozí lekci, případně je možné rozdat jim celý rozstříhaný příběh a nechat je ho 
sestavit a přečíst.

Varianty
Chcete-li aktivitu variovat, doporučujeme použít příběh v rozsahu maximálně 80–100 slov.

V malé skupině studentů je možné místo psaní na tabuli použít příběh rozstříhaný na slova (na následující straně) 
a ta postupně ubírat. Mezery tak vznikají přirozeně.
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Příloha k pracovnímu listu č. 7, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 7, příloha 1
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Příloha k pracovnímu listu č. 7, příloha 2

Příběh	ke	čtení	v	první	a	druhé	lekci:
Lektor kartičky rozstříhá, seřadí je do správného pořadí a během čtení postupně ubírá.

1.	část

To pracujeje jakoIvan. lékař. A

Někdy nemocnicije pracuje ataky v

Ivan

profesor.

na týdenuniverzitě. má někdy Tento Ivanpracuje

na Itálie,dovolenou protožedovolenou. do má Jede

kávu.

letět

je

to

Jeho

letadlem.

bohužel 

nevadí.

rád

a

auto

Ale

rozbitéitalskou

musí

2.	část

Letí jedo krásnéŘíma. město. V

bydlí, dobrá hotelu, je restaurace.kde moc

Řím

Ivan

jde večeři.Ivan NejdřívDnes na si večer

polévku rybu,minestrone. rajčatadá grilovanou Potom

a

zeleninovou

jako

To

dortdezert 

je

ašpagety. 

bez

čokoládový 

dobrota!kávu 

A

mléka.
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Příloha k pracovnímu listu č. 7, příloha 3

Příběh	k	seřazení	ve	druhé	a	třetí	lekci:
(Lektor kartičky rozstříhá, promíchá a rozdá studentům k seřazení.)

To je Ivan. Ivan 
pracuje

jako 
lékař.

A je taky 
profesor.

Někdy 
pracuje

Tento 
týden

protože 
má rád

a musí 
letět

v nemocnici

má Ivan 
dovolenou.

italskou 
kávu.

letadlem.

a někdy 
pracuje

Jede na 
dovolenou

Jeho 
auto je 
bohužel

Ale to 
nevadí.

na 
univerzitě.

do Itálie,

rozbité

Letí do 
Říma. 

je moc 
dobrá

na večeři.

Potom

Řím je 
krásné město.

restaurace.

Nejdřív

grilovanou rybu, 
rajčata

V hotelu,

Dnes 
večer

si dá

a špagety.

kde Ivan 
bydlí,

jde Ivan

zeleninovou 
polévku 

minestrone.

A jako 
dezert

čokoládový dort a kávu 
bez mléka.

To je 
dobrota!
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PRACOVNÍ	LIST	8

Nejdřív složte skládačku Nebe, peklo, ráj podle obrázku.

 

Zdroj: rvp.cz

Nyní je nutné na vnější a vnitřní strany skládačky nakreslit obrázky nebo napsat slova podle cíle aktivity. Závěrečný 
obrázek nebo slovo je nutné namalovat nebo napsat také na místo, které se objeví po odklopení vnitřní strany.

Skládačku má vždy jeden hráč na prstech. Rozhovor je podle stejného schématu, obměňuje se díky výběru obrázků/
slov. Nejdřív je vhodné si vyzkoušet bez rozhovoru pohyb se skládačkou. V každé jamce je jeden prst (palec a 
ukazováček pravé ruky a palec a ukazováček levé ruky). Jak se dávají prsty od sebe a k sobě podle skladů, otvírá se 
zobáček skládačky. Po nácviku pohybu je vhodné začít rozhovory.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

NEBE,	PEKLO,	RÁJ

Mladší ŠV / starší ŠV

Procvičení slovní zásoby

A1–A2

Skupina / jednotlivci

5–15 min. výroba vlastní skládačky, 10–15 min. dialog

Papír, tužka, pastelky (nůžky)
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Varianta	1

Cíl aktivity: procvičení akuzativu (dny v týdnu a čísla).

Vnější strana skládačky: číselná řada 1–8.
Vnitřní strana skládačky: části dne a dny v týdnu v nominativu (ráno, poledne, večer, pondělí, úterý…).
Místo po odklopení zobáčku skládačky: druhy jídel, pití v nominativu. Je možné zapsat pouze substantiva (voda, 
maso) či substantiva i adjektiva (teplá voda, pečené maso). Zdrojem vtipu a zapojení opravy je například moment, 
kdy na otázku „Co piješ?“ padne „Chléb“.

Modelový	rozhovor

Hráč 1 (drží skládačku)
Hráč 2 (klade otázky)

Hráč 1: drží zavřenou skládačku: „Prosím.“
Hráč 2: „6“
Hráč 1: šestkrát zavře a otevře zobáčky skládačky, na výběr jsou slova: dopoledne, noc, pondělí, pátek
Hráč 2: „Co piju v noci?“
Hráč 1: odklopí políčko noc: „V noci piješ teplou vodu.“

Takto se dialog několikrát opakuje, poté se hráči vymění. Každý má svoji skládačku, aby svého spoluhráče překvapil.

Varianta	2

Cíl aktivity: procvičení sloves v prézentu (dny v týdnu a čísla).

Vnější strana skládačky: číselná řada 1–8.
Vnitřní strana skládačky: části dne a dny v týdnu v nominativu (ráno, poledne, večer, pondělí, úterý…).
Místo po odklopení zobáčku skládačky: názvy činností v infinitivu. Je možné zapsat pouze infinitivy sloves (jíst, spát) 
či infinitivy rozšířit (skákat do vody, pít víno).

Modelový	rozhovor

Hráč 1 (drží skládačku)
Hráč 2 (klade otázky)

Hráč 1: drží zavřenou skládačku: „Prosím.“
Hráč 2: „6“
Hráč 1: šestkrát zavře a otevře zobáčky skládačky, na výběr jsou slova: dopoledne, noc, pondělí, pátek
Hráč 2: „Co dělám v noci?“
Hráč 1: odklopí políčko noc: „V noci skáčeš do vody.“

Takto se dialog několikrát opakuje, poté se hráči vymění. Každý má svoji skládačku, aby svého spoluhráče překvapil.

Hra se dá obměňovat mnoha způsoby. Důležité je, aby se nevytratil prvek nácviku jazyka.
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PRACOVNÍ	LIST	9

Příprava	na	aktivitu
Lektor s žáky pokud možno sedí na koberci, u sebe má velký šátek a krabici s předměty, které bude používat. 
Vhodné jsou předměty ze třídy či školní pomůcky, ale je možné použít i jiné drobnosti, jako jsou např. hračky 
z kinder vajíček, plyšáci atd. Mělo by jít o jasně poznatelné věci, např. plastová figurka psa je v pořádku, ale ne zcela 
jasná postavička/plyšák by mohla být zavádějící. Lektor žákům tyto předměty ukáže a společně si je pojmenují, 
případně může lektor jejich názvy napsat na tabuli.

Vlastní	aktivita
Lektor skryje několik předmětů pod šátek tak, aby žáci neviděli, co tam dává. Potom šátek nadzvedne a žáci se 
snaží zapamatovat si co nejvíce věcí. Lektor po chvíli vrátí šátek na předměty a ptá se: „Co tam bylo?“, případně 
„Co tam nebylo?“, a žáci odpovídají. Na tabuli může být napsáno: „Byl/a tam...“; „Nebyl/a tam…“. Doporučujeme 
skrýt 10–15 předmětů, podle věku dětí.

V dalším kole se aktivita opakuje s jinými předměty. Později mohou žáci dostat za úkol doplnit ke jmenovanému 
předmětu ještě další informaci, např. adjektivum („modrý slon“). Žáci se tak učí minulý čas, gramatický rod  
a adjektiva.

U dětí, které již umí bez problémů psát, lze zařadit také tuto variantu: Každý žák dostane papír a snaží se napsat, 
které předměty si zapamatoval. Můžeme soutěžit ve dvou kategoriích: 1. kdo zapsal nejvíce předmětů (i když 
budou v zápise chyby nebránící porozumění), 2. kdo má nejvíce správně zapsaných předmětů.

Název aktivity

Věk studentů

Cíl aktivity

Úroveň

Počet studentů

Časová dotace

Pomůcky 

PAMĚŤ	NA	PŘEDMĚTY

Předškolní věk / mladší ŠV

Procvičování a upevňování slovní zásoby

A1–A2

Skupina

5–10 min.

Obrázky různých věcí či reálné předměty, např. školní pomůcky nebo hračky 
z kinder vajíček; šátek nebo látka na přikrytí předmětů
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