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1. POHYBOVÁ HRA „Ping-pongspiel“ 

Pomůcky:  Žádné 

Různé: Uzavřený kruh ze židlí (každý žák má svou vlastní židli), je dobré 
volit maximálně dvojslabičná slova 

Popis:  Žáci v pravidelném rytmu potichu střídavě tleskají rukama a plácají 
rukama do stehen a přitom si upevňují určenou slovní zásobu. 
Každý žák je určitou věcí (osobou, zvířetem …), na kterou reaguje 
a předává štafetu dalšímu, který by měl rytmicky včas zareagovat a 
poslat slovo dál. Tato hra má různé variace –vracíme slovo učiteli, 
necháváme slovo mezi žáky, když to někdo zkazí – vypadne a 
hrajeme třeba na vítěze, když to někdo zkazí – reaguje chvíli pouze 
na slovo Esel (osel) apod. 

Určeno k: Upevnění slovní zásoby na jakékoli téma v kombinaci 
s koordinovaným rytmickým pohybem - slouží k většímu zažití. 

 

 

2. POHYBOVÁ HRA „Laufdiktat“ 

Pomůcky:  žák - tužka, papír 

  Učitel – nakopírovaný text, lepící páska 

Různé: volný pohyb žáků po třídě, nejlépe po dvojicích, ve větším počtu 
může být výsledek zkreslen 

Popis: Jedná se v podstatě o tichou poštu, kterou hrají pouze 2 žáci – 
jeden sedí v lavici a píše, co mu druhý, který běhá, diktuje. Učitel 
polepí třídu různými texty a určí, jaká dvojice bude jaký text 
přenášet. Žáci si sami určují po jak velkých částech text přenáší 
(jakou mají paměť). Po skončení si role vymění, vymění se i texty. 
Dále je důležitá kontrola a vyhodnocení chyb (individuálně či 
centrálně s vyučujícím) 

Určeno k: Při této hře si každý žák rozvíjí něco: paměť, výslovnost, poslech, 
psaní 

 

  



 

3. „Assoziation“ 

Pomůcky:  žák - tužka 

  Učitel – nakopírované pracovní listy s obláčky 

Různé: Uzavření kruh ze židlí (každý žák má vlastní židli) a uprostřed 
kruhu je velký stůl s pracovními listy 

Popis: Na stole uprostřed kruhu učitel volně položí stejný počet 
pracovních listů s počtem žáků. V prvním obláčku každého listu je 
již napsané nějaké slovo. Žáci mají za úkol mlčky si střídavě brát 
pracovní listy a vždy pod poslední vyplněný obláček napsat slovo, 
které ho po přečtení toho předchozího napadne (př.  Hund – 
Katze – Maus – Käse ….). Jestliže ho nic nenapadne, papír položí 
zpět a vezme si jiný. Takto žáci vyplní všechny papíry, potom si je 
náhodně rozdají a pracují s nimi dále. Každý se snaží vysvětlit 2-3 
asociace na pracovním listu dle vlastního výběru, vzájemně se 
doplňovat apod. 

Určeno k: Procvičení konverzace, k mluvení 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. KONVERZAČNÍ HRA „Frag 3 Personen“ 

Pomůcky:  žák - tužka 

  Učitel – nakopírovaný text pro žáky 

Různé: volný pohyb žáků po třídě 

Popis: Žáci dostanou od vyučujícího pracovní list s devíti otázkami, na 
které se musí zeptat třech různých žáků a odpovědi alespoň 
heslovitě zaznamenat. Volně se přitom pohybují po třídě. Následná 
kontrola probíhá již v lavicích a učitel se ptá žáků co zjistili, nebo 
žáci sami povídají, co zjistili o konkrétním spolužákovi, záleží na 
typu otázek, které mohou být otevřené u uzavřené. 

Určeno k: Žáci si rozvíjí své konverzační schopnosti – mluvení a poslech 

 

 OTÁZKA 1.osoba 2.osoba 3.osoba 

1. Wie ist dein 
Hobby? 

   

2. Wo wohnst du?    

3. Wie ist deine E-
mailadresse? 

   

4. Wie hei3t deine 
Mutter? 

   

5. Wo wohnt dein 
Opa? 

   

6. Spielst du 
Fussball? 

   

7. Was machst du 
gern? 

   

8. Woher kommst 
du? 

   

9. Wie alt ist deine 
Schwester? 

   

 

 



5. FONETICKÁ HRA „Was hörst du?“ 

Pomůcky:  žák – tužka, (pravítko) 

  Učitel – nakopírovaný pracovní list pro žáky 

Různé:  

Popis: Žáci dostanou od vyučujícího pracovní list s vizuálně podobnými 
slovy, ale s různou výslovností. Vyučující v určitém pořadí čte 
jednotlivá slova a žáci je pomocí tužky v tomto pořadí spojují 
linkami. Správné řešení žáci poznají díky obrázku, který spojením 
těchto čar získají. Po namalování obrázku je dobré si i jednotlivá 
slova projít a výslovnost ještě jednou vysvětlit a procvičit.  

Určeno k: Cvičení je zaměřeno na poslech a správnou výslovnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Three in a Line (Tři v řadě) 

Pomůcky:  Pro dvojici žáků jedno Hrací pole 1 (4 x 4 políčka s obrázky 
/mladší žáci/ nebo Hrací pole 2 s vysvětlenými slovíčky /starší 
žáci/)a 1 sadu rozstříhaných slov . 2 x 10 značek dvou barev (pet 
víčka) 

Různé: Hraje se ve dvojici, raději vyrovnané dvojice žáků. 

Popis: Žáci dostanou od vyučujícího hrací pole s vysvětlenými pojmy nebo 
obrázky a hromádku rozstříhaných kartiček s těmito slovíčky. 

 Žáci dají kartičky na lavici textem dolů. Z hromádky střídavě tahají 
jednu kartičku, umístí ji na správné místo v hracím poli a označí 
(přiklopí) svou barvou víčka. Pokračuje druhý hráč. Cílem je umístit 
své 3 kartičky v jednom směru (vodorovně, kolmo, šikmo), druhý 
žák se snaží tomu zabránit a zároveň staví vlastní trojici. 

Určeno k: Procvičení slovní zásoby a osvojení nové, porozumění vysvětlení / 
definici slovíčka v cizím jazyce. 

Hrací  pole 1: 

    

 
 

  

   

  
 

 



Hrací  pole 2: 

It is yellow and white. 
You can eat it hard-
boiled or soft-boiled. 

It is brown or white. It 
is made of corn. You 
can eat it with butter.  

It´s a black drink. You 
can have it with milk. 

White drink, given by a 
cow. 

It is made of meat. It is 
long and thin. You can 
fry it. 

It is a kind of pasta. It is 
long and thin in shape. 

Pink meat product, 
often put in 
sandwiches. 

You need them to 
make fries/ chips. 

It is usually hot. It is 
made of vegetables and 
water. 

It is red. Some people 
think it is a vegetable 
and some think it is a 
fruit. 

It is hen´s baby, yellow, 
small and cute. 

It´s a round fruit. It is 
very popular in Europe. 

It is white. You can eat 
it with chicken and 
curry. 

Life is not possible 
without it . People, 
animals and plants 
drink it. 

Pig´s meat. 
It´s a long, green 
vegetable. 

 

Kartičky k rozstříhání: ��� 

EGG BREAD COFFEE MILK 

SAUSAGE SPAGHETTI HAM POTATOES 

SOUP TOMATO CHICKEN APPLE 

RICE WATER PORK CUCUMBER 

 



7. Práce s písní (What to do with a song?) 

Pomůcky:  Interaktivní tabule, píseň (videoklip nebo mp3, apod.), k Aktivitě 1 
- nastříhané kartičky do dvojice, k Aktivitě 2 - proužky s textem 
do skupin po 5-6 dětech, k Aktivitě 3  - kopii pro každého žáka + 
tužka.  

Různé: Pro aktivitu 2 potřebujeme pro každou skupinku 2 lavice vzdálené 
pár kroků od sebe. Nejlépe takto:  

Popis: Aktivita 1: Word Grab – Žáci ve dvojicích dostanou sadu 
katiček se slovy, která se objeví v písničce. Snaží se slovo ukořistit 
ve chvíli, kdy ho uslyší. Píseň zastavíme v 1:17, přehrát můžeme 
opakovaně. 

 Aktivita 2: Karaoke Stripes – Žáci pracují po skupinách po 5 – 
6. Nachystají si lavice a prostor pro chůzi mezi nimi. Na jednu lavici 
si rozloží proužky s textem. Učitel pustí 2 – 3x další úryvek z písně 
(od 1:17), žáci mají za úkol seřadit proužky na vedlejší lavici ve 
správném pořadí. Píseň zastavíme v 2:31, ne později! 

 Aktivita 3: Odd One Out – Žáci pracují samostatně, úkolem je 
v každém řádku vyškrtnout slovo, které v písni nezazní. 
Přehrajeme od 2:31 do konce, můžeme opakovaně. Slova navíc 
jsou: funny, outside, seven, good, Merry, ask. 

 Nakonec si celou písničku zazpíváme s „lyrics“. 

Varianty:  Tyto typy aktivit lze připravit téměř ke každé písničce. 

Určeno k: Žáci si rozvíjí své poslechové schopnosti a slovní zásobu. 

 

 

Pentatonix: That´s Christmas To Me  

https://www.youtube.com/watch?v=pFjdfjrtf1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=4XQ75Ak61c0 - lyrics 

 



1. Word Grab: kartičky k rozstříhání (do dvojice) ��� 

 

FIREPLACE BURNING PRESENTS 

UNDERNEATH SANTA 
CHRISTMAS 

TREE 

DREAMS ANGELS SHARE 

MISTLETOE CHERISH 
SIMPLE 

THINGS 

WHEREVER CHRISTMAS SONG 

CANDLES HEART GLOWING 

STOCKINGS DARK HANGING 

 



2. Karoke Stripes: rozstříháme na proužky, do skupin po 5-6 dětech. 
��� 

....... 

I listen for the thud of raindeer walking on the roof 

 
As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon 

 
The only gift I'll ever need is the joy of family 

 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
I've got this Christmas song in my heart  

 

(song in my heart) 

 
I've got the candles glowing in the dark 

 
I'm hanging all the stockings by the Christmas tree 

 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 

 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
Ooooohhhhoooohhooohhh 

 
Ooooohhhhoooohhooohhh 
 
Oh, the joy that fills our hearts and makes us see 

 
Oh, why? Cause that's Christmas to me. 



3. Odd One Out: pro každého žáka 1 sloka. ��� 

I've got this funny Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing outside in the dark 
And then for seven years to come                                                                            
we'll always know one good thing 
That's the love that Merry Christmas can bring 
Oh, ask why? 'Cause that's Christmas to me. 

 

I've got this funny Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing outside in the dark 
And then for seven years to come                                                                            
we'll always know one good thing 
That's the love that Merry Christmas can bring 
Oh, ask why? 'Cause that's Christmas to me. 

 

I've got this funny Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing outside in the dark 
And then for seven years to come                                                                            
we'll always know one good thing 
That's the love that Merry Christmas can bring 
Oh, ask why? 'Cause that's Christmas to me. 

 

I've got this funny Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing outside in the dark 
And then for seven years to come                                                                            
we'll always know one good thing 
That's the love that Merry Christmas can bring 
Oh, ask why? 'Cause that's Christmas to me. 

 

I've got this funny Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing outside in the dark 
And then for seven years to come                                                                            
we'll always know one good thing 
That's the love that Merry Christmas can bring 
Oh, ask why? 'Cause that's Christmas to me. 



That´s Christmas To Me: Pentatonix 

The fireplace is burning bright, shining along me 
I see the presents underneath the good old Christmas tree 
And I wait all night 'til Santa comes to wake me from my dreams 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
I see the children play outside, like angels in the snow 
While mom and daddy share a kiss under the mistletoe 
And we'll cherish all these simple things wherever we may be 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
I've got this Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing in the dark 
I'm hanging all the stockings by the Christmas tree 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
I listen for the thud of raindeer walking on the roof 
As I fall asleep to lullabies, the morning's coming soon 
The only gift I'll ever need is the joy of family 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
I've got this Christmas song in my heart (song in my heart) 
I've got the candles glowing in the dark 
I'm hanging all the stockings by the Christmas tree 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 
 
Ooooohhhhoooohhooohhh 
Ooooohhhhoooohhooohhh 
 
Oh, the joy that fills our hearts and makes us see 
Oh, why? Cause that's Christmas to me 

 

I've got this Christmas song in my heart  
I've got the candles glowing in the dark 
And then for years to come we'll always know one thing 
That's the love that Christmas can bring 
Oh, why? 'Cause that's Christmas to me 

https://www.youtube.com/watch?v=pFjdfjrtf1Q 

https://www.youtube.com/watch?v=4XQ75Ak61c0 - lyrics 



8. Hra na opakování slovní zásoby (Vocabulary Game) 

Pomůcky:  Pro trojici žáků jedno hrací pole s čísly 1 – 50, jednu hromádku 
kartiček, 1x přesýpací hodiny na 1 minutu nebo mobil se stopkami, 
apod., 3 figurky různých barev. 

Různé: Práce ve trojici, můžou být smíšené trojice žáků. 

Popis: Žáci dostanou od vyučujícího figurky, hodiny, hrací pole s čísly 1 – 
50 a hromádku kartiček textem dolů. Na každé kartičce je téma a 
5 slovíček k němu. Například: DRINK: cocoa, water, milk, coffee, 
hot chocolate. 

 Žák 1 je na tahu. Žák 2 vezme vrchní kartičku do dlaně a řekne 
žákovi 1 pouze téma. Žák 1 vyjmenovává všechna slovíčka, na 
která si k tématu vzpomene. Jeho cílem je „trefit se“ do slovíček na 
kartě. Žák 3 měří čas (např. 1 minutu). Žák 1 na prstech ruky 
ukazuje počet zásahů – uhodnutých  slovíček z kartičky. Po uplynutí 
časového limitu si žák podle počtu zásahů posune svou figurku na 
hracím poli.  

 Určeno k: Procvičení slovní zásoby a osvojení nové od spolužáků.  Aktivizace 
žáků.  

Varianta 2:  Učitel vezme do třídy pouze kartičky a využije je frontálně – žáci 
se snaží „zasáhnout“ co nejvíc slovíček k tématu, učitel signalizuje 
rukou uhodnutá slova. 



1. Kartičky do trojice, lze vybrat témata, která potřebujete zopakovat, přidat 
další kartičky, atp. ��� 

EVERYDAY WORDS 

MOBILE 

WATCH 

UMBRELLA 

BAG 

PIZZA 

NUMBERS 1 TO 30 

THREE 

EIGHT 

SEVENTEEN 

TWENTY 

THIRTY 

GREETINGS (pozdravy) 

HELLO! 

GOOD MORNING! 

GOOD AFTERNOON! 

GOOD NIGHT! 

GOODBYE! 

CLASSROOM 

BIN 

POSTER 

BOOKCASE 

DESK 

BLACKBOARD 

CLASSROOM 
INSTRUCTIONS 

LISTEN! 

STAND UP! 

READ! 

SIT DOWN! 

OPEN YOUR BOOKS! 

SCHOOLBAG 

CALCULATOR 

DIARY 

RULER 

PENCILCASE 

DICTIONARY 

DAYS, MONTHS, 
SEASONS 

SUMMER 

DECEMBER 

FRIDAY 

JUNE 

WEDNESDAY 

ORDINAL NUMBERS 
(řadové číslovky) 1.- 10. 

FIRST 

SECOND 

THIRD 

FIFTH 

TENTH 

INTERESTS 

FILMS 

FASHION 

SPORTS 

BOOKS 

ART 

HOUSE 

BATHROOM 

KITCHEN 

DINING ROOM 

STUDY 

GARAGE 

WH-? (tázací zájmena) 

WHO? 

WHERE? 

WHY? 

WHEN? 

HOW OLD? 

IRREGULAR PLURAL 

(nepravidelné množné 
číslo) 

FEET 

CHILDREN 

PEOPLE 

MEN 

WOMEN 



 

BEDROOM 

RUG 

WARDROBE 

CUSHIONS 

BOOKCASE 

ARMCHAIR 

PREPOSITIONS 
(předložky) 

UNDER 

IN FRONT OF 

BEHIND 

ON 

BETWEEN 

ADJECTIVES 

HORRIBLE 

NICE 

FUNNY 

SERIOUS 

NEW 

FAMILY 

FATHER 

COUSIN 

NIECE 

NEPHEW 

GRANDMOTHER 

DESCRIBING 
CHARACTER 

(povahové vlastnosti) 

CLEVER 

NICE 

FRIENDLY 

SHY 

FUNNY 

DESCRIBING PEOPLE 

(popis osoby) 

SLIM 

CURLY (HAIR) 

STRAIGHT (HAIR) 

SHORT 

PLUMP 

DAILY ROUTINE 

GET UP 

HAVE LUNCH 

DO HOMEWORK 

GET DRESSED 

GO TO BED 

EASY VERBS (jednoduchá 
slovesa) 

LOVE 

LIKE 

SPEAK 

DRINK  

EAT 

FREE TIME ACTIVITIES 

MEET FRIENDS 

GO OUT 

WATCH TV 

LISTEN TO MUSIC 

GO SHOPPING 

JOBS 

HAIRDRESSER 

MECHANIC 

NURSE 

BUS DRIVER 

TEACHER 

SPORTS  

SWIMMING 

RUNNING 

KARATE 

RUGBY 

TENNIS 

HUMAN BODY 

EYES 

HAIR 

HEAD 

SHOULDER(S) 

LEG(S) 

ANIMALS 

SPIDER 

PARROT 

TORTOISE 

FROG 

SNAKE 

PLACES IN THE TOWN 

PARK 

STREET 

SHOP 

CINEMA 

SCHOOL 

COLOURS 

GREEN 

PINK 

BLUE 

ORANGE 

YELLOW 



COUNTRIES 

SPAIN 

THE CZECH REPUBLIC 

GERMANY 

CHINA 

FRANCE 

PENCILCASE 

ERASER 

PENCIL 

SCISSORS 

PEN 

COLOURED PENCILS 

EASY VERBS (2) 
(jednoduchá slovesa 2) 

GO 

STUDY 

WATCH 

RUN 

DANCE 

KITCHEN 

FRIDGE 

DISHWASHER 

TABLE 

CLOCK 

SINK 

PETS 

RABBIT 

HAMSTER 

CAT 

GUINEA PIG 

FISH 

SCHOOL SUBJECTS 

MATHS 

ENGLISH 

PE 

GEOGRAPHY 

HISTORY 

FOOD 

PIZZA 

CHICKEN 

RICE 

HOT DOG 

SPAGHETTI 

TOYS 

TRAIN 

DOLL 

CARDS 

TEDDY 

BALL 

DRINK 

COFFEE 

MILK 

TEA 

LEMONADE 

JUICE 

FRUIT 

BANANA 

ORANGE 

LEMON 

PEAR 

PLUM 

VEGETABLES 

CUCUMBER 

ONION 

PEPPER 

POTATO 

CARROTS 

CLOTHES 

T-SHIRT 

TROUSERS 

SOCKS 

COAT 

SWEATSHIRT 

 



2. Hrací pole: vždy 1x pro trojici žáků ��� 

Start:  1 2 3 4 5 

10 9 8 7 6 

11 12 13 14 15 

20 19 18 17 16 

21 22 23 24 25 

30 29 28 27 26 

31 32 33 34 35 

40 39 38 37 36 

41 42 43 44 45 

Finish: 50 49 48 47 46 

 



9. Lov otázek (Question Hunt) 

Pomůcky:  Pro dvojici /maximálně trojici/ jednu kopii pracovního listu 
s otázkami v češtině. Jednu sadu otázek v angličtině pro rozmístění 
po třídě (nejlépe na barevném papíře). 

Různé: Žáci pracují ve dvojici nebo trojici, alespoň jeden by měl být 
schopen zapisovat bez chyb podle diktátu. 

Popis:  Úkolem žáků je zapsat všechny otázky v angličtině k jejich českému 
překladu, cílem je přesnost, nikoliv rychlost. (První tři - čtyři 
skupinky, které budou mít bez chyby, mohou být hodnoceny + za 
práci v hodině, apod., ale není nutné!)  

Pravidla: 1 žák zapisuje, další chodí po třídě a učí se zpaměti vždy 
jednu otázku. Donese ji v hlavě k zapisovateli a nadiktuje mu ji. 
Nesmí se pokřikovat, papír s otázkami leží na lavici, s proužky 
papíru se nesmí hýbat. Po dokončení práce jde skupinka ke 
kontrole za učitelem. 

Určeno k: Zafixování správné podoby doplňujících otázek v angličtině. 
V následné aktivitě žáci trénují odpovídání na takové otázky. 

Varianta 2:  Místo českého překladu by bylo možné zapsat do tabulky 
odpovědi a žáci by otázky přiřazovali k nim.... 

Následné aktivity: Po kontrole u učitele si žáci ve skupince vzájemně kladou 
otázky a krátce na ně odpovídají. Následně 8 – 12 otázek zapíší do 
sešitu a odpoví písemně (lze jako domácí úkol). 

Poznámka:  Podobným způsobem lze pracovat i s krátkými autentickými 
texty, které rozmístíme po třídě a žáci v nich hledají odpovědi na 
otázky – vhodná je forma „Kvízu“.  Výhodou je pohyb žáků po 
třídě, trénovaní krátkodobé paměti a spolupráce, procvičení čtení 
s porozuměním. 



1. Pracovní list do skupin 

QUESTION HUNT              Group members: 
............................................................................ 

In groups of 2 – 3 people, translate all the questions into English.  

One person writes ONLY, other group members walk around the classroom and hunt for 
the questions on the stripes of paper. (They must not bring the stripes, they must learn the 
question and dictate them to their writer.) 

You must be very accurate, check for mistakes carefully! Hand in to the teacher. 

Jaké sporty děláš?  

Kdy hraje Lucy tenis?  

Kde pracuje tvoje mamka?  

V kolik hodin to začíná?  

Proč se učíš německy?  

Jak jezdíte do školy?  

Kde bydlí tvoje babička?  

V kolik hodin oni vstávají?  

Co chceš k snídani?  

Kdy má Petr narozeniny?  

Odkud Jevgenij pochází?  

V kolik končí ten koncert?  

Kdy si uklízíš svůj pokoj?  

Znáš ho?  

Proč jezdíš do školy na 
kole? 

 

 



2. Sada otázek pro rozmístění ve třídě ��� 

What sports do you do? 

When does Lucy play tennis? 

Where does your mum work? 

What time does it start? 

Why do you learn German? 

How do you go to school? 

Where does your granny live? 

What time do they get up? 

What do you want for breakfast? 

When is Peter´s birthday? 

Where does Jevgenij come from? 

What time does the concert finish? 

When do you tidy your room? 

Do you know him? 

Why do you cycle to school? 

 



10. Uhodni otázku (Guess the Question) 

Pomůcky:  Paklík otázek vždy pro skupinku cca. 10 dětí maximálně. Větší třídu 
dělíme vždy na 2 skupinky. Žáci sedí na židlích v kruhu (popřípadě 
stojí), uprostřed je 1 židle. Otázky položíme na židli uprostřed 
textem dolů.  

Různé: Otázky lze obměnit, vybrat jen některé, přidat další, apod. 

Popis: Jeden z žáků vezme otázku z paklíku. Nečte ji nahlas, jen pro sebe. 
Jeho úkolem je odpovědět na ni (stačí i jedním slovem, ale může i 
celou větou). Ostatní žáci se snaží uhodnout přesné znění 
otázky. Nevykřikují, hlásí se o slovo. Učitel nebo jeden z žáků 
vyvolává. Kdo první řekne celou otázku správně, kartičku si nechá 
u sebe jako „bod“. Pokud žáci neuhodnou ani na 5 pokusů, žák 
otázku prozradí a vrátí dolů do paklíku. Pokud žák nerozumí 
otázce nebo neumí odpovědět, vrací ji rovněž naspod paklíku. Na 
řadě je další žák (po směru hodinových ručiček). 

Určeno k: Procvičení jednoduchých otázek a odpovědí zábavnou formou, 
přirozená korekce chyb, vrstevnické učení. 

Varianta 2:  Učitel vezme kartičky a využije je frontálně pro zopakování. 

Následná aktivita: Pokud žáky hra bavila a máme čas, můžeme přidat zpětné 
ověření, jestli si žáci pamatují odpovědi svých spolužáků. Ptá se buď 
učitel nebo žáci, kteří mají kartičku u sebe.  

Ptáme se ve 3. osobě, např.: How old is Susan? Where does Pepa 
live? 



1. Otázky k rozstříhání: ��� 

What´s your name? 
Can you speak 

English? 
What colour are 

your eyes? 

What is your 
surname? 

How old are you? 
Where are you 

from? 

What are your 
hobbies? 

Have you got a pet? Are you English? 

Have you got a 
brother or a sister? 

What´s your 
favourite food? 

How are you today? 

What can you do? 
What colour do you 

like? 
What´s your 
favourite toy? 

Are you a pupil? What time is it? What can you do? 



Where do you live? 
What´s your 

favourite sport? 
Are you OK? 

Who is your best 
friend? 

Who is your English 
teacher? 

What´s the weather 
like today? 

Do you like ice-
cream? 

What colour eyes 
have you got? 

Are you a boy or a 
girl? 

What´s your 
favourite school 

subject? 

Who is your class 
teacher? 

What have you got 
in your room? 

What are you 
wearing today? 

Who is your 
favourite 

superhero? 

What´s your 
favourite computer 

game? 

What´s your 
favourite TV 
programme? 

Where do you live? 
Can you spell your 

name? 

 



11. Hra (I am going to a party...) 

Pomůcky:    Tabule, křída / fix. Promyšlená pravidla hry.  

Různé: Pravidla lze obměňovat! 

Popis: Na tabuli napíšeme:  

I am going to a party (to the Moon, for a trip). I am going to bring... 

  Žáci vymýšlejí, co na party (na Měsíc, na výlet) přinesou. Učitel má 
předem promyšlené pravidlo pro „správnou odpověď“ – například 
slovo musí začínat stejným písmenem, jako jméno žáka, musí 
obsahovat zdvojenou hlásku, musí být nepočitatelné, v němčině 
musí mít člen „der“, apod.  

Podle splnění tohoto pravidla učitel odpovídá:  

Yes, you can come. / No, you can´t come, sorry.  

Žáci se snaží na pravidlo přijít. 

Určeno k: Procvičení analytických dovedností, nenásilný nácvik gramatického 
jevu (I am going to...), rozšiřování slovní zásoby. 

12. Píšeme Haiku (Writing Haikus) 

Pomůcky:    1 kopii vzorových básniček Haiku do dvojice. 

Různé: Haiku lze napsat téměř na jakékoliv téma. Je to původně japonská 
báseň, která má schéma 5 – 7 – 5 slabik. 

Popis: Přečteme si potichu básničky, vyvodíme schéma, popřípadě zadáme 
téma (může být hodně široké nebo i libovolné) 

Určeno k: Procvičení tvůrčího psaní, schopnosti vyjádřit myšlenku v poetické 
zkratce. 

Příklady Haiku: Další lze snadno nalézt na internetu! 

A fat bee stings me                Shining in the sky 

It hurts very badly but     Always lighting up the Earth 

I do not cry though.     Yellow and orange. 

 

http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/davidc/6c_files/Poem%20pics/haiku_samples.htm 

 



13. Píšeme „Mini ságu“ (Writing a Mini Saga) 

Pomůcky:  Pro každého žáka kopii pracovního listu Mini Saga. Slovníky. 

Různé: Slabší žáci mohou pracovat ve dvojici. 

Popis:  Mini Sága je příběh, který je napsán pomocí pouhých 50 slov. 
Musí obsahovat kompletní myšlenku – úvod, zápletku a závěr.  

 Žáci nejprve dostanou vzorovou Mini Ságu, kde je ale 15 slov navíc. 
Jejich úkolem je přebytečná slova najít a vyškrtat. Příběh však musí 
zůstat srozumitelný a gramaticky správný! 

Po dokončení práce jde žák ke kontrole za učitelem – je zde více 
správných řešení. Popřípadě kontrolujeme frontálně, říkáme si 
slova, která lze vynechat. 

Nakonec se žáci mohou pokusit o svou vlastní Mini Ságu na nějaké 
téma (např. My Best Weekend Ever, My Worst Holiday, A Perfect 
School Day, My Pet´s Bad Day, My Funny Fairy Tale, atp. ). Chce to 
zajímavé téma s dějem, ne popis něčeho... 

Určeno k: Rozvíjení tvůrčího psaní pro starší žáky, syntéza pravidel jazyka, 
schopnost vyjádřit myšlenku stručně a výstižně. 

Následné aktivity: Čítárna žákovských Mini Ság, soutěž o nejoriginálnější 
výtvor? 

Možné řešení: 

 

Snow White was working freelance as the dwarves´ new publicist. She 
took some amazing photos of their best mining work and sent them 
away to be professionally developed. „When will we get them back?“ 
asked the excited dwarves, impatiently. „They didn´t give me the exact 
date, to be honest,“ said Snow White dreamily, „But I know that some 
day soon my final prints will come.“ 

 

Toto řešení skrývá i „vtípek“ na konci, tzv. „pun“: „My prints will come.“ zní 
stejně jako „My prince will come.“. :-)



1. Pracovní list  (3x) 

���------ 

Mini Saga 

A mini saga is a complete story written with only 50 words. The one below hasn´t 

been finished – it´s still too long (65 words). Can you delete 15 words that are not 

really necessary for the story? 

Snow White was working freelance as the dwarves´ new publicist. 
She took some amazing photos of their best mining work and sent 
them away to be professionally developed. „When will we get them 
back?“ asked the excited dwarves, impatiently. „They didn´t give me 
the exact date, to be honest,“ said Snow White dreamily, „But I 
know that some day soon my final prints will come.“ 

 

Mini Saga 

A mini saga is a complete story written with only 50 words. The one below hasn´t 

been finished – it´s still too long (65 words). Can you delete 15 words that are not 

really necessary for the story? 

Snow White was working freelance as the dwarves´ new publicist. 
She took some amazing photos of their best mining work and sent 
them away to be professionally developed. „When will we get them 
back?“ asked the excited dwarves, impatiently. „They didn´t give me 
the exact date, to be honest,“ said Snow White dreamily, „But I 
know that some day soon my final prints will come.“ 

 

Mini Saga 

A mini saga is a complete story written with only 50 words. The one below hasn´t 

been finished – it´s still too long (65 words). Can you delete 15 words that are not 

really necessary for the story? 

Snow White was working freelance as the dwarves´ new publicist. 
She took some amazing photos of their best mining work and sent 
them away to be professionally developed. „When will we get them 
back?“ asked the excited dwarves, impatiently. „They didn´t give me 
the exact date, to be honest,“ said Snow White dreamily, „But I 
know that some day soon my final prints will come.“ 

 



14. Zmenšující se rozhovory (Decreasing Dialogues) 

Pomůcky:  Vzorový dialog.  

Různé: Téma i náročnost dialogu lze obměnit. 

Popis: Úkolem je sestavit a nahlas předvést tzv. „zmenšující se rozhovor“. 
(Zde začínáme na 7 slovech, odpověď má 6 slov, další otázka 5, 
odpověď 4, poslední otázka 3, odpověď 2 a závěr 1 slovo.) 

Určeno k: Procvičení konverzačních obratů, schopnost vyjádřit se stručně, 
trénink paměti. 

Varianta 2:  Lze sestavit rozhovor, který se nejdříve zmenšuje a následně opět 
roste. 

Následná aktivita: Výstavka rozhovorů, natočení videa... 

1. Vzorový dialog 

 

Decreasing Dialogue 

A: Did you do anything interesting last night? 

B: Yes, I had a lovely dinner. 

A: Really? What did you have? 

B: I had jacket potatoes. 

A: Did you enjoy? 

B: Yes, sure. 

A: Good. 



15. Vylušti vtipy o slonech  

(Puzzle out Bad Elephant Jokes) 

Pomůcky:  Pro každého žáka (nebo pro dvojici) jeden pracovní list Bad 
Elephant Jokes.  

Různé: Přepis výslovnost lze (pro mladší žáky) zjednodušit, zde uvedený je 
napsaný v mezinárodní fonetické abecedě. Předem je potřeba 
projít se žáky znaky fonetické abecedy. 

Popis: Úkolem je vyluštit začátky a konce vtipů o slonech a přiřadit je 
k sobě. 

 Určeno k: Procvičení mezinárodní fonetické abecedy (ve slovnících i 
v učebnici je s její pomocí zapsaná výslovnost, je dobré ji umět). 

 

Řešení: 

What time is it when an elephant sits on your bed? 

wǢt taǺm Ǻz Ǻt wen ən eləfənt sǺtz Ǣn  jǤə bed 

There are footprints in your butter. 

ðea ɑə fʊtprǺntz Ǻn jǤə bȜtə 

How do elephants hide in cherry trees? 

haʊ duə eləfəntz haǺd Ǻn tʃeriə triəs 

Two in the front and two in the 
back. 

tuə Ǻn ðə frȜnt ænd tuə Ǻn ðə bæk 

How do you know if an elephant has been in your 
fridge?  

haʊ duə juə nəu Ǻf æn eləfənt hæz biən Ǻn jǤə frǺdȢ 

Time to get a new bed. 

taǺm tuə get ə njuə bed 

How do you get four elephants in a mini?  

haʊ duə juə get fǤə eləfəntz Ǻn ə mǺniə 

They paint their toenails red. 

θeǺ peǺnt ðea təʊneǺlz red 

 

Vtipy byly vybrány z této webové stránky: 

http://www.enchantedlearning.com/jokes/animals/elephant.shtml 



1. Pracovní listy Bad Elephant Jokes ��� 

 

Bad Elephant Jokes 

Transcribe the phonetic phrases into standard English and then match the jokes with the 
punchlines. 

 

wǢt taǺm Ǻz Ǻt wen ən eləfənt sǺtz Ǣn  jǤə bed ðea ɑə fʊtprǺntz Ǻn jǤə bȜtə 

haʊ duə eləfəntz haǺd Ǻn tʃeriə triəs tuə Ǻn ðə frȜnt ænd tuə Ǻn ðə bæk 

haʊ duə juə nəu Ǻf æn eləfənt hæz biən Ǻn jǤə frǺdȢ taǺm tuə get ə njuə bed 

haʊ duə juə get fǤə eləfəntz Ǻn ə mǺniə θeǺ peǺnt ðea təʊneǺlz red 

 

Bad Elephant Jokes 

Transcribe the phonetic phrases into standard English and then match the jokes with the 
punchlines. 

 

wǢt taǺm Ǻz Ǻt wen ən eləfənt sǺtz Ǣn  jǤə bed ðea ɑə fʊtprǺntz Ǻn jǤə bȜtə 

haʊ duə eləfəntz haǺd Ǻn tʃeriə triəs tuə Ǻn ðə frȜnt ænd tuə Ǻn ðə bæk 

haʊ duə juə nəu Ǻf æn eləfənt hæz biən Ǻn jǤə frǺdȢ taǺm tuə get ə njuə bed 

haʊ duə juə get fǤə eləfəntz Ǻn ə mǺniə θeǺ peǺnt ðea təʊneǺlz red 

 



16. Představování se prostřednictvím jiné postavy 
 

Pomůcky:  Papírový tácek, fixy či pastelky, otázky na tabuli. 

Různé: Práce ve dvojicích – volný pohyb po třídě. 

Popis: Na jednu stranu papírového talířku namaluj hlavu zvířete, příšery … 
           Na druhou stranu odpověz na otázky, které jsou na tabuli. 

  Ptej se a seznamuj se s “novými žáky” naší třídy.  

   Děti chodí po třídě ptají se na předem připravené otázky a odpovídají. 

Nabídka otázek: What´s your name? How old are you? Where are you from? 
What´s your phone number? 

Určeno k: Procvičení otázek a odpovědí týkajících se vlastní osoby. Děti se 
mohou zbavit ostychu z mluvení, hovoří „za někoho“. 

 

17. Představování kamaráda 

 
Pomůcky:  6 barevných (možno i bílé) proužků papíru pro každého žáka, psací 

potřeby, lepidlo. 
 
Různé: Práce ve dvojicích nebo ve skupinách. 

 
Popis: Na každý proužek děti napíší něco o sobě - předem připravíme 

otázky, na které budou děti odpovídat. 
Příklady otázek: 

• What´s your name? 
• Where do you live? (Where are you from?) 
• How old are you? 
• What´s your phone number? 

U mladších dětí možno nabídnout i odpovědi. 
• My name is … 
• I live in… 
• I like … 
• I don´t like… 
• My favourite colour is … 
• I´m going to … 

Po napsání vět děti spojí proužky v kroužky a následně je propojí do řetězu, 
předají je svým kamarádům, nikomu nesmí zbýt ten jeho. Ústně přeformulují 
věty a hovoří o svých spolužácích ve 3. osobě. What´s his/her name? His/Her 
name is ... Where does he live? He lives in...He likes ... 
 
Určeno k: Procvičení otázek a odpovědí týkajících se jiné osoby.  



18. Tři hry v kruhu 

 
a) Pomůcky: židle do kruhu 

 
Popis: Jeden žák se představí a předvede, co dělá rád. Druhý řekne, co si 
myslí, že ten před ním předváděl a pak pokračuje stejným způsobem o 
sobě. 
Př. I´m Jana. I like  “mime” (dancing). Jana likes dancing.  
I´m Robert. I like “mime” (jumping). Robert likes jumping…. 
 
Určeno k: opakování slovní zásoby, procvičování přítomného času 1. a 
3. osoba. 
 

     b) Pomůcky: židle do kruhu 
 

Popis: Místo po mé pravici je volné a chci aby zde seděl …, protože  
         I´m sitting in the garden and I´d like …..(Tom) next to me.  
         Další možnosti: I´m sitting on the beach…. I´m sitting on the sofa…. 
         I´m   watching TV… 
 

Různé: Jednodušší verze - děti mají rozdané kartičky se zvířátky.  
I´m a cat. I want the dog next to me. 

 
         Určeno k: upevnění přítomného času průběhového, vazby I´d like … 
 
     c) Pomůcky: židle nebo podložky do kruhu  
         (vždy o jednu méně, než je  počet žáků), karty se zvířaty,  
          obrázky se  mohou opakovat - vhodné pokud ještě neznají mnoho zvířat  

 
Popis: Děti sedí na židličkách nebo na podložkách v kruhu,  
je o jednu židličku méně než je dětí, ten, kdo je uprostřed určuje,  
která zvířata se budou měnit. „Tiger and fish, change places.“ 

 

         Určeno k: opakování slovní zásoby. 

 

 

 



19. Pantomima 
 
Pomůcky: kartičky se slovesy (mohou se opakovat, obrázky či slova) 
 
Popis: Všechny děti předvádějí nějakou činnost - musí být v rámci slovní 
zásoby - lze připravit kartičky se slovesy (mohou se opakovat). Jeden stopuje a 
pak hádá - vybere si tři žáky, o kterých si myslí, že ví, co dělají. Pak se vystřídají. 
Děti chvíli předvádějí, vybraný žák řekne “STOP” - Are you sitting? Are you 
playing tennis? Are you dancing? Při každém dalším kole mění žáci svoji činnost. 
 
Určeno k: Hra na procvičování přítomného času průběhového – otázky. 
 

20. Hra k procvičení spelingu 
 
Pomůcky: Prázdné kartičky, psací potřeby 
 
Popis: Každý žák dostane prázdnou kartičku, na kterou napíše anglicky krátké 
slovo. Děti se pohybují po třídě a ptají se: Can you spell SUN? (slovo, které 
mají na kartičce) Druhý žák zadané slovo vyspeluje. Zeptá se stejnou otázkou 
na slovo ze své kartičky. Can you spell CLOUD? Po odpovězení druhého žáka 
si kartičky vymění a vyhledají dalšího spolužáka. Pokračují stejným způsobem. 
 
Určeno k: na procvičení spelingu 

21. Loto 

Pomůcky: Sada Loto pro 4 hráče obsahuje 4 tabulky s obrázky a 4 tabulky se 
slovy (rozstříhané), pokud máte ve skupině 12 dětí, musíte mít 3 stejné sady. 
 
Různé: doporučuji každou sadu vytisknout na jinou barvu papíru, aby se sady 
nepromíchaly. Tabulky stačí vytisknout dvě na jednu stranu, velikost stačí. 
 
Popis: Jedna hra je pro  čtyři děti. Kartičky se slovy jsou rozstříhané po jedné, 
karty s obrázky zůstávají vcelku. Každý dostane jednu kartu s devíti poli. 
Doprostřed se dají slova textem dolů, děti si je postupně losují, pokud se jim 
slovo hodí, dají kartičku na svoji kartu (do své mřížky), pokud ne odloží ji na 
jinou kupičku textem nahoru. Každý další hráč si buď vezme právě odloženou 
kartu, která se nehodila spoluhráči (pokud se mu hodí) nebo si vezme z 
původní kupičky, kde neví, co je. Vyhrává ten, kdo má pokrytou svoji kartu 
všemi devíti slovy. Děti slova čtou, obcházíme je, aby četly se správnou 
výslovností. Mohou mluvit celými větami. Př: I have got a pencil. 

Určeno k: procvičení slovní zásoby, upevnění psaného slova s obrázkem. 

 



Hrací pole 4x (nestříhat) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

   

   

 



 

   

   

   

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartičky k rozstříhání: ��� 

scooter car colouring pencils 

computer games bike robot 

ball pencil ruler 

 



 

scooter car colouring pencils 

computer games bike robot 

ball pencil rubber 

 



 

scooter book colouring pencils 

book bike robot 

pencil pencil ruler 

 



 

rubber rubber book 

pencil case pencil case pencil case 

pen pen pen 

 



22. Great Britain: Answer the Question! 

Pomůcky:  Paklík otázek vždy pro skupinku ideálně 3 dětí (maximálně 4). Dole 
pod otázkou je vždy uvedena správná odpověď. 

Žáci sedí kolem stolku. Otázky položíme doprostřed textem dolů.  

Různé: Otázky lze obměnit, vybrat jen některé, přidat další, apod. 

Popis:  Jeden z žáků vezme otázku z paklíku. Přečte ji nahlas pro zbylé dva 
soutěžící. Jejich úkolem je co nejrychleji správně odpovědět. Kdo 
odpoví správně, nechá si kartičku jako „bod“. Pokud žáci odpověď 
nevědí, tazatel ji NESMÍ PROZRADIT. Pouze kartičku vrátí dolů do 
paklíku. Pokud žáci nerozumí otázce, vrací ji rovněž naspod paklíku. 
(Můžou konzultovat význam otázky s vyučujícím, ale otázku pak 
vrátí dolů, odpovídat se smí tehdy, až otázka znovu přijde na řadu.) 
Na řadě je další žák jako tazatel. Postupně kartičky ubývají a na 
řadu se znovu dostanou původně nezodpovězené otázky. Zde 
probíhá podvědomé učení, protože správné odpovědi již vždy 
jeden ze trojice viděl – hra nabývá na obrátkách a většinou je i 
legrace. Hra končí rozebráním celého paklíku – skupina 
odpověděla na všechy otázky. 

Určeno k: Zábavnému učení všude tam, kde chceme, aby se žáci naučili nějaká 
fakta. V cizích jazycích se hodí například pro reálie, ale samozřejmě 
lze zpracovat témata i z jiných předmětů... 

Varianta 2:  Učitel vezme kartičky a využije je frontálně pro zopakování 
/testování. 

Následná aktivita: Můžeme nachystat křížovku, pustit krátké video s dalšími 

 zajímavostmi, pracovat s mapou, atp. 

https://www.youtube.com/watch?v=NL66NfKUWDE – Window on Britain 

https://www.youtube.com/watch?v=ikssjG1GYqU – About London 

Můžeme porovnat některé informace, například upozornit žáky na rychlý růst populace 
v současnosti.



Kartičky k rozstříhání: ��� 

What is the capital of 
Great Britain? 

(London) 

Who is the Queen of 
Great Britain? 

(Queen Elizabeth II.) 

What is the official 
residence of the 

Queen in London? 

(Buckingham Palace) 

How many people live 
in the United 

Kingdom? 

(Over 60 million) 

What is the river in 
London called? 

(The Thames) 

How many people live 
in London? 

(Betwen 8 and 9 million!) 

What is the Anthem 
(national song) of the 

UK? 

(God Save the Queen) 

What colour are the 
famous London 

doubledecker buses? 

(Red) 

How do Londoners 
call their 

underground? 

(The Tube) 

  What did the name 
„Big Ben“ first refer 

to? 

(The bell) 

/NOT the tower + clock/ 

What was the most 
popular British pop-
music group of all 

times? 

(The Beatles)  

Which British writer 
made over a billion 
dollars from writing 

books? 

(J. K. Rowling) 

Who was the most 
famous English poet 

and dramatist? 

(William Shakespeare) 

How many bridges are 
there over the river 
Thames in London? 

(Over 30) 

What is the most 
popular drink of 
English people? 

(Tea) 

Which four countries 
are the part of the 
United Kingdom? 

(England, Scotland, Wales, 
Northern Ireland) 

How many percent of 
land in the UK is 

farmland? 

(75%) 

What is the highest 
mountain of the UK? 

(Ben Nevis, 1344 m) 

 



Which British person 
invented the 

telephone and when? 

( Alexander Graham Bell, 
in 1876) 

What means of 
transport was 

invented by the British 
people? 

(The railway) 

What´s the traditional 
British meal? 

(Fish and chips) 

OR  (Roast beef) 

What´s the tallest 
observation wheel in 

the world? 

(London Eye) 

Can you name 3 sports 
that England brought 

the world? 

( Soccer/ football, rugby, polo, 
cricket, tennis, netball, squash, 
curling, badminton, boxing....) 

What is the name of 
the lake in Scotland 
where monster has 

been reported? 

(Loch Ness) 

What is the informal 
name of one pound (£ 

1)? 

(A quid) 

What is the name of 
the sea between 

England and France? 

(English Channel) 

What is the name of 
the praehistoric stone 

circle near London?  

(Stonehenge) 

What are the names 
of two oldest and most 

famous British 
universities? 

(Oxford and Cambridge) 

What is the largest 
royal house in Great 

Britain and in the 
world? 

(Windsor Castle) 

What´s the name of 
the world´s longest 
underwater tunnel 

connecting France to 
UK? 

(The Channel Tunnel) 

How many languages 
do people speak in 

England? 

(Over 300) 

What´s the most 
popular drink made in 

Scotland? 

(Whiskey) 

How many times did 
London host The 
Olympic Games? 

(3 times: in 1908, 1948 
and 2012) 

What colour is the 
Tudor rose – the floral 

symbol of England? 

(Red and white) 

Can you name 3 
airports in London? 

(Heathrow, Gatwick, 
Stansted, Luton, City 

Airport...) 

How many national 
parks are there in 

Great Britain? 

(10) 

 



23. Turistické informace 

(Tourist Information Office) 

Pomůcky:  Paklík kartiček s informacemi vždy pro skupinku ideálně 2-3 dětí. 

 Pro dalšího hráče všechny proužky s otázkami. 

Žáci sedí kolem stolku.  

Různé: Otázky textem dolů, informační kartičky textem nahoru. 

Popis:  Jeden z žáků představuje turistu, má před sebou otázky textem 
dolů. Ostatní hráči si mezi sebe rozdělí stejný počet informačních 
kartiček a rozloží si je před sebe textem nahoru.  

Turista přečte nahlas otázku. Úkolem ostatních je co nejrychleji 
správně odpovědět s pomocí informace na své kartičce. Kdo 
odpoví správně, kartičku smí odhodit. Cílem hry je odhodit 
všechny své informační kartičky. (Žáci můžou konzultovat význam 
otázky s vyučujícím a  také se poradit, pokud mají pochybnosti o 
správnosti odpovědi.) Hra končí rozebráním celého paklíku otázek 
turisty – skupina odpověděla na všechy otázky. Popřípadě 
odhozením všech odpovědí alespoň u 2 informátorů. 

Určeno k: Zábavnému procvičování práce s autentickými materiály, čtení 
s porozuměním, nácvik mluvení. 



Informační kartičky k rozstříhání: ��� 

 
CHEAP 
ACCOMODATION: 
You can find some 
information in this booklet 
about hostels. 

 
TRANSPORT IN 
LONDON: 
Underground – cheap and 
fast 
You can also use buses, 
trains and boats. 
There´s a map of transport 
in London for £3.50. 

 
EXHIBITIONS: 
There are no exhibitions 
at the moment, sorry. 

 
DEPARTURES OF 
TRAINS: 
Trains go every 30 minutes. 
You can look at the board 
with departures in the 
waiting room. 
The next train is at 3pm. 
Trains to Manchester go 
from platform  5. 

 
SIGHTS IN LONDON: 
 
I recommend you to visit 
The Tower, Tower 
Bridge, Houses of 
Parliament with Big Ben 
and you can´t miss 
Westminster Abbey. 
Here´s a brochure for you. 

 
MAPS: 
Central London: £ 2.50 
Sights of London: free of 
charge 
Underground: free of charge 
Transport in London: £3.50 
City Cruises (boat trips): free 
of charge 

 
CULTURE EVENTS: 
 
Breakfast at Tiffany´s 
Live and 
Best of Boadway in Royal 
Albert Hall) 
St Patrick's Day in 
Trafalgar Square on Sunday 
15 March 

 
BOAT TRIPS: 
Boats go every 20 minutes. 
The cheapest tickets are 
£8.50. 
You can choose from 
variety of trips. Student 
discounts are 50%. Map 
free of charge. 
 

 
CONCERTS: 
 
The Meteors in New Cross 
Inn 
Madonna in the O2 Arena 
Paul Mc Cartney in the O2 
Arena 

 
FREE ROOMS: 
 
Check www.booking.com  
for free rooms in London. 
You can book online. 

 
SHOPPING: 
 
Top department stores are 
Harrods, Fortnum and 
Mason  and Selfridges.  
 
The best markets are 
Camden Lock Market, 
Brick Lane Market and 
Covent Garden. 
 

 
RESTAURANTS: 
 
There are thousands of 
restaurants in London. Check 
www.visitlondon.com for 
more information. If you want 
to have dinner now, there is 
10 Greek Street in Soho. It´s 
near here and you don´t need 
to book a table. 

 
TICKETS: 
 
Single: £ 2.50 
Return: £ 3.50 
Student: 30% discount 
Children under 15: 50% 
discount 
One-day ticket: £ 5 for 
adults 
£3 for children and 
students 



 

 
ROOMS: 
Single: £20 per night 
Double: £30 per night 
Two-bed: not available 
Triple(with shared 
bathroom): £40 per night 
 

 
TELLING THE WAY: 
The nearest underground 
station: Paddington Station 
is just  behind the corner – 
you can´t miss it. 

 
TELLING THE WAY: 
The nearest police station is 
the Snowhill Police 
Station. Go straight on and 
turn left at the crossroads. 
It´s on the right. 
Or call 999 in emergency. 

 
TELLING THE WAY: 
The Czech Embassy in in 
Kensington Palace Gardens. 
Take the tube to Notting 
Hill Gate and ask again 
there. 

 
TELLING THE WAY: 
Marriot Hotel? It´s in 
Grosvenor Square. Go 
straight on and then turn right 
into Duke Street. It´s a huge 
white and red building on the 
right. You can´t miss it. 

 
TELLING THE WAY: 
 
Piccadilly Circus: 
The best way is by 
underground. 
Take the Bakerloo line to 
Piccadilly Circus station. 

 
TICKET OFFICE: 
CLOSED TODAY 
You can buy tickets in 
another ticket office in 
Leicester Square. 

 
TOURIST 
INFORMATION: 
Here you can:  

• buy a map  
• buy the bus tickets 
• buy underground 

tickets 
• ask for help 

 
CAR HIRE: 
You can hire a car in 
Europcar London in 
Pancras Road. 
 
If you pre-pay online, you will 
save up to 25%!!! 
 

 



Otázky pro turistu k rozstříhání 1: ��� 

 

Excuse me, I´d like some information about transport in London, please. 

Excuse me, I´d like some information about accomodation in London, please. 

Excuse me, I´d like some information about departures of trains, please. 

Excuse me, I´d like some information about sights in London, please. 

I need a map of central London, please. 

I need a map of interesting sights, please. 

I need a map of underground, please. 

Are there any exhibitions at the moment? 

Are there any culture events at the moment? 

Are there any concerts in the O2 Arena at the moment? 

Are there any free rooms at the moment? 

Can you tell me something about the underground, please? 

Can you tell me something about the river boats? 

Can you tell me something about the shopping? 

Can you tell me something about the best way of transport? 

Can you tell me something about good restaurants? 

How much is a single ticket? 



Otázky pro turistu k rozstříhání 2: ��� 

 

How much is a return ticket? 

How much are the one-day tickets? 

Are there any discounts for students? 

Are there any dicounts for children? 

How much is a single room for one night? 

How much is a double room for  one night? 

How much is a two-bed room for one night? 

How much is a triple room for one night? 

How can I get to the nearest underground station? 

How can I get to the nearest police station? 

How can I get to the Czech Embassy? 

How can I get to the hotel Marriott, please? 

How can I get to Piccadilly Circus? 

Can I buy a map here? 

Can I buy the bus tickets here? 

Can I buy the underground tickets here? 

Can I ask you for help? 

Where is the nearest ticket office? 

Where can I hire a car? Are there any discounts? 



Užitečné odkazy pro učitele Aj: 

About ESL: http://esl.about.com 

Activities for ESL: http://a4esl.org 

BBC Learning English: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

British Council Learn English: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Busy Teacher: http://busyteacher.org/ 

Dave’s ESL Café: http://www.eslcafe.com/teachers/ 

English Grammar: http://www.englishgrammar.org 

English Page: http://www.englishpage.com 

English-Test: http://www.english-test.net 

ESL Flow: http://www.eslflow.com 

ESL Partyland: https://www.eslpartyland.com/teachers/Tinitial.htm 

Onestop English: http://www.onestopenglish.com 

Oxford University Press Resource Bank: https://elt.oup.com/learning_resources 

Teach It ELT: http://www.teachitelt.com 

Teach-This: http://www.teach-this.com 

TEDEd: http://ed.ted.com 

Tefltastic: https://tefltastic.wordpress.com 

TES: https://www.tes.com/home 

Using English: http://www.usingenglish.com 

 

Online nástroje pro učitele 

Všechny uvedené nástroje jsou pro učitele zdarma.  

Ne každému se hodí všechno, je třeba si sednout a prozkoumat možnosti, které nástroje poskytují. 

 

edtechteacher: http://edtechteacher.org 

edutopia: http://www.edutopia.org 

Quizlet: https://quizlet.com/ 

Khan Academy: https://www.khanacademy.org 

TedED: http://ed.ted.com 

Ted Talks: http://www.ted.com 

TES: https://www.tes.co.uk 

Actively Learn: http://www.activelylearn.com 

 



 

Kahoot: https://create.kahoot.it/, www.kahoot.it 

Nearpod: http://nearpod.com 

Plickers: https://www.plickers.com 

ProProfs: http://www.proprofs.com 

Socrative: http://www.socrative.com 

edmodo: https://www.edmodo.com 

Padlet: https://padlet.com 

Wikispaces: http://www.wikispaces.com 

Wix: http://www.wix.com 

AudioBoom: https://audioboom.com 

Creaza: http://www.creazaeducation.com 

Easelly: http://www.easel.ly 

EdPuzzle: https://edpuzzle.com 

Glogster: http://edu.glogster.com/?ref=com 

Moovly: https://www.moovly.com 

Piktochart: http://piktochart.com 

PowToon: http://www.powtoon.com 

ThingLink: https://www.thinglink.com 

Zaption: https://www.zaption.com 

AirServer: http://www.airserver.com 

DropBox: http://www.dropbox.com 

ESL Games World: http://www.eslgamesworld.com 

Free Puzzlemaker: http://www.discoveryeducation.com/free‐puzzlemaker/ 

KeepVid: http://keepvid.com 

Skype: http://www.skype.com 

Wordle: http://www.wordle.net 

Voki: http://www.voki.com/create.php 

 



 

Zdroje:  

Obrázky pro publikaci byly převzaty z klipartu Microsoft Word (hra Three in a Line). 

Obrázky ke hře LOTO pod licencí Creative Commons:  

Scooter: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Egret_One.jpg 

Car: https://pixabay.com/static/uploads/photo/2016/04/01/11/11/automobile-1300239_960_720.png 

Colouring pencils: http://azcolorear.com/dibujos/xeT/LLr/xeTLLrco8.jpg 

Computer games: http://www.freecoloringpagefun.com/thingstodo/entertainment/computergame.jpg 

Pencil case: http://cliparts.co/cliparts/Bca/AAe/BcaAAendi.jpg 

Bike: http://imgstocks.com/wp-content/uploads/2013/09/Cycling-mountain-bike-royalty-free-vector-icon-
released-under-the.png 

Pencil: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/15831/=tu%25c5%25beka.jpg 

Pen: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/15817/=pero.jpg 

Book: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/15801/=kniha.jpg 

Ruler: http://static.comicvine.com/uploads/scale_super/1/16715/3201474-2318534780-ruler.jpg 

Robot: http://sketchbooknation.com/wp-content/uploads/2014/07/How-to-Draw-A-Robot-Step-5.gif 

Rubber: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/15797/=guma.jpg 

Ball: http://images.clipartpanda.com/soccer-field-clipart-xignenpRT.png 

 

Příhlady Haiku:  

http://hrsbstaff.ednet.ns.ca/davidc/6c_files/Poem%20pics/haiku_samples.htm 

Vtipy o slonech: 

http://www.enchantedlearning.com/jokes/animals/elephant.shtml 

Text písně jako pomůcka pro výuku převzat zde: 

http://www.azlyrics.com/lyrics/pentatonix/thatschristmastome.html 

 

 

 

 

 


