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Technology: 
Nejprve je důležité se rozhodnout přes jakou platformu budete učit. Možností je více, 
podíváme se na dvě nejčastější. 

ZOOM  
Co potřebuje učitel: registrovat se na https://zoom.us/ a otevřít meeting. Poslat žákům odkaz 
na meeting. 
Co potřebuje žák: odkaz na meeting, počítač připojený k internetu, sluchátka (jen 
doporučené) 
 
Co je dobré vědět:  
➔ Doporučujeme používat možnost “waiting room”, kam se žáci dostanou a vy je pak 

musíte potvrdit, aby se dostali do hodiny. Tím zamezíte tomu, aby se vám do hodiny 
dostal někdo cizí (u Zoomu se to bohužel může stát) 

➔ Pokud máte neplacenou verzi, meeting může trvat jen 40 minut (učitelé námi 
organizovaných kroužků budou mít placenou verzi Zoom, tam není omezení na délku 
lekce) 

➔ Lze použít v prohlížeči bez aplikace, ale aplikace pro desktop má funkce navíc, takže 
učitel by si měl stáhnout aplikaci. 

➔ Můžete hodinu nahrát a dát žákům přístup - lze to použít například pro případ, že 
někdo hodinu zmešká, tak má hned náhradu. 

➔ Quick tutorial for teachers https://youtu.be/Ih5KGJ3DqvE 
➔ Zoom manual PDF 

 

Google Meet 
Co potřebuje učitel: Google účet a prohlížeč, ideálně Chrome 
Co potřebuje žák: Google účet (gmail) a prohlížeč, nepotřebuje aplikaci, sluchátka 
(doporučená) 
 
Co je dobré vědět: 
➔ V neplacené verzi může hodina mít max. 60 minut. 
➔ Učitel i žáci musí mít Gmail 
➔ Je možné zapnout titulky a Google automaticky na obrazovce zobrazuje vše, co 

anglicky říkáte (Zoom tohle zatím neumí). 
➔ Lekci můžete nahrávat pouze pokud používáte Google Classroom. 
➔ Začněte na https://meet.google.com/  
➔ Tutorial for teachers at https://youtu.be/EwNuSnVNeXY  

 
Krátké a výstižné srovnání Google a Zoom najdete na https://youtu.be/Wb7mq-79buk 
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Tipy pro online hodiny: 
1. Používejte rozdělenou obrazovku, aby se všichni viděli. Max 5 dětí tzn. Rozdělení 

na 6 dílů (1 je učitel). 

 

 

 

2. Sdílejte audio počítače - důležité, když pouštíte z počítače hudbu, jinak je to špatně 
slyšet. Připravte si hudbu do složky, kde jí snadno najdete a spustíte. Klikněte na 
tlačítko SHARE a pak překlikněte na ADVANCED a SHARE COMPUTER 
SOUND!!!! Jinak se nasdílí i obrazovka. 
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3. Dejte dětem vědět předem, co si mají připravit. Většinou je to alespoň papíry 
nebo nelinkovaný sešit A4 a fixu, kterou mohou psát, aby to na kameře bylo vidět. 
Pokud plánujete aktivity, kde budou potřebovat něco dalšího, dejte jim vědět předem. 

Zoom informace pro děti 
 
Přihlásíte se na odkazu, který vám zašlu. 
 
Přihlásíte se do Zoomu. Pokud nemáte ještě účet, zřídíte si ho kliknutím na Signs Up Free. 
 

 
 
Na lekci si připravte: 

● Čisté papíry a fixy. 
● Přečtěte si článek… 
● Budeme si povídat o …. 

 
4. Pokud budete lekce nahrávat, vyžádejte si předem souhlas rodičů s natáčením 

lekce a použitím záznamu. 
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Warm Up Activities 

Dancing 
Pusťte zábavnou hudbu, která provokuje k tanci. 
Vysvětlete žákům,  že nejprve se všichni “roztancujete” jak kdo chce, pak vy začnete s 
nějakým tanečním pohybem a oni vás mají napodobovat. Poté jménem vyzvěte nějaké dítě, 
aby předvedlo nějaký taneční pohyb a všichni ho napodobují. Pak vyzve další dítě atd. 
Můžete to udělat tak, že vy budete “vyvolávat” děti tím, že jejich napsané jméno ukážete na 
obrazovku a v tom okamžiku se všichni mají opakovat po něm.  
 
Tuhle hru můžete použít hned na začátku hodiny na naladění dobré nálady a rozproudění 
energie. 

Exercising 
Děti se postaví tak, že na obrazovce je vidět celá jejich postava. Pak dávejte dětem 
instrukce co mají dělat a oni to dělají (příklady níže). Můžete mít povely také napsané na 
papíru a současně, když to vyslovujete, tak také ukazujete na obrazovku.  

Examples of Exercises: 
➔ Hands up 
➔ Hands down 
➔ Clap your hands 
➔ Turn around 
➔ Touch your nose, ears, mouth, shoulders, tummy, legs, feet, toes, …  
➔ Stomp your feet 
➔ Lift you leg 
➔ Kick 
➔ Stand on the left/right foot 
➔ Jump 3 times 
➔ Squat down or do 2 squats 
➔ Stand up 
➔ Sit down 
➔ Cross your legs / fingers / arms 
➔ Cover your eyes / ears 
➔ Stick your toungue out 
➔ Pull your sleves up 
➔ Put your thumbs up 
➔ Stand on your tip toes 
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Theme Activities 
 
Tyhle aktivity lze upravit na jakékoliv téma, takže upravíte obsah podle úrovně žáků a 
tématu, které probíráte. 

Catch a ball 
Učitel předstírá, že má v ruce míč - zvolí, jaký má míč tvar a velikost - vymyslí otázku, na 
kterou pak budou všichni odpovídat a vyzve jménem žáka, který má míč chytit například 
Petr, catch! - a hodí mu pomyslný míč. Petr předstírá, že ho chytil ve stejné velikosti a může 
ho přetvarovat například zvětšit nebo zmenšit, odpoví na otázku a vyzve dalšího žáka, 
kterému míč hodí ….  
 
Tuhle aktivitu lze použít i na rozehřátí a k opakování předchozího tématu. 
 
Tip: napište otázku na papír a dejte před kameru. Pokud jsou děti začátečníci, ukažte jim i 
příklad odpovědi. 

Examples of questions: 
➔ How are you? 
➔ Who is at home with you? (you can name pets too) 
➔ How do you feel today? 
➔ What do you remember from our last lesson? 
➔ How many times did you do SciLearn this week? 
➔ How many animals do you have at home? 
➔ How many animals would you like to have at home? 
➔ What is your favorite food / color / sport / subject …. ? 
➔ Who is your favorite singer / teacher / politician / YouTuber / …. ? 
➔ Where is your head / pencil / computer / …. ? 

 

Yes, Let’s 
Žáci vymýšlí aktivity, předvádí je a ostatní hádají, co to dělají. Žák musí vždy umět 
pojmenovat to, co dělá. 
 
Příklad: Učitel řekne dětem: “Yes, let’s” … a začne tleskat. Děti mají říct “Clap your hands” .. 
můžete nechat dítě, které to řeklo první, vymyslet další aktivitu, nebo vyvoláte další dítě, aby 
se vystřídali všichni. 
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Examples of pretend activities: 
 
➔ Clap your hands 
➔ Touch your nose 
➔ Smile 
➔ Frown 
➔ Pick your nose (make it fun) 
➔ Stick your tongue out 
➔ Yawn 
➔ Roll your eyes 
➔ Pull your ears 
➔ Show thumbs up 
➔ Pick up a pencil / book / computer mouse / …. 
➔ Show your animal (go get your cat!) 
➔ Show your mom (ha ha..) 

 

What did you say? 
Skvělá aktivita na procvičování slovní zásoby a gramatiky - jednotlivých slov nebo krátkých 
vět. Dítě předstírá, že vyslovuje nějaké slovo nebo krátkou větu. Aby ostatní měli šanci 
uhodnout, co to může říkat, je potřeba předem zvolit téma nebo okruh slov či vět … 
například slova z článku o slunečnici, který jsme četli v Reading Assistant, nebo slova ze 
cvičení Space Commander apod. 
 
Nejprve vyzvěte všechny žáky, aby si na papír napsali slovo nebo krátkou větu, kterou 
budou říkat - nejlépe fixou, aby to pak bylo na kameře vidět. 
 
Pak postupně vyvoláte dítě, které se snaží “říci” (otevírá pusu, ale nevydává žádný zvuk) co 
si napsalo na papír a ostatní hádají, co to říká. Napíšou si odpověď na papír a pak to 
najednou všichni dají před kameru, takže vidíte, co napsali. Učitel hraje také a napíše svou 
verzi. Dítě, které to řeklo, také na kameru ukáže správnou odpověď. 
 

Why? Because! 
Výborná hra na tvoření vět, rozmluvení se a také psaní a čtení slov. 
 
Každý žák napíše nějaký “Why” - statement … neboli otázku, která začíná slovem “Why”. a 
nějaký “Because” - statement … neboli odpověď, která začíná slovem “Because”.  Otázka a 
odpověď, které žák píše, spolu vůbec nemusí souviset. 
 
Můžete vymyslet úplně jakoukoliv otázku a odpověď, nebo se můžete soustředit na nějaké 
téma nebo třeba i na nějaké cvičení ze SciLearn. 
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Můžete začít vy. Přečtete svou otázku a ukážete jí na kameru. Vyzvete nějaké dítě, aby vám 
odpovědělo tím, že přečte svojí odpověď. Pak dítě pokračuje tím, že přečte svou otázku a 
vyzve další dítě, aby mu odpovědělo … takhle se vystřídají všichni, poslední žák se bude 
ptát vás a vy přečtete svou odpověď. 
 
Kombinace otázek a nesmyslných odpovědí děti pobaví a pomůže jim procvičit angličtinu 
tím, že se snaží vymyslet je co nejzáživněji. 

Příklady otázek: 
➔ Why is the sky blue? 
➔ Why is today Tuesday? 
➔ Why is my dog scratching? 
➔ Why is my sister annoying? 
➔ Nebo pokud by téma bylo např. Cvičení Space Commander - “Why is Space 

Commander so bossy?”, “Why are there so many squares?” “Why is it so easy?” atd. 

Příklady odpovědí: 
➔ Because I say so! 
➔ Because I don’t like it! 
➔ Becasue it is dumb! 
➔ Because I know it! 
➔ Because grass is green! 
➔ Nebo pokud by téma bylo např. Cvičení Space Commander - “Because the blue 

square is missing”, “Because there are too many circles”, “Because the red is dark” 
atd. 

 

Three things 
Tohle je hra na probuzení dětí a celkové zvednutí energie. Takže když byste měli pocit, že 
vám kroužek začíná být méně pozorný, tohle je vhodná hra, při které si žáci navíc procvičí 
slovní zásobu a rychlost myšlení v angličtině. 
 
Učitel vyzve žáka, aby vymyslel 3 věci, které … a dítě má rychle vyjmenovat 3 věci a pak 
vyzve další dítě se stejnou otázkou. Učitel může žákům pomoci tím, že drží papír s 
napsanou otázkou před kamerou.  
 
S otázkami se můžete zaměřit buď všeobecně, nebo na nějaké probírané téma nebo třeba 
na cvičení z modulu, který děti znají. 
 

Příklady otázek: 
➔ 3 things that you see out of your window…. 
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➔ 3 things that are on your desk… 
➔ 3 things that you are wearing … 
➔ 3 things that are inside your school bag 
➔ 3 things you love about SciLearn  
➔ 3 things you like to eat …. 
➔ 3 things you remember from Houndini… 
➔ 3 things that represent freedom (for older kids) 
➔ 3 things that need to be protected 

Copy my drawing 
Tato hra procvičuje soustředění a porozumění. 
 
Začíná učitel, ale postupně mohou v roli toho, kdo maluje obrázek, být i žáci. Namalujete 
něco jednoduchého s několika symboly, například takto: 
 

Příklad obrázku a otázek: 
 

 
 
Učitel popisuje a děti vás poslouchají a malují si obrázek podle toho, co slyší. Například 
takto: 
 
My picture is a rectangular. 
The longer side of the rectangular is on the bottom. 
There is a cloud in the top left corner. 
There is sun in the top right corner. 
There is a circle in the middle, on the bottom . 
There is a heart next to the circle on the right side. 
 
Poté ukáže učitel i všechny děti své obrázky na kameru. 
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Slide show 
Tohle je hra, kterou využijete při opakování jakéhokoliv tématu. Ideální je to využít při 
opakování článků z Reading Assistant nebo z některého cvičení Fast ForWord, kde jsou 
články např. Bedtime Besties. 
 
Využijete obrázky z článku a dáte je do jednotlivých slidů například na Google Slides. 
Nasdílíte obrazovku a necháte děti říci něco k jednotlivým obrázkům. 

Pokročilá varianta této hry:  
 
Pokud máte žáky, kteří jsou v angličtině natolik dobří, aby dokázali improvizovat - můžete si 
zahrát tuhle pokročilou variantu. Můžete to zkusit například na konci roku jako opakování na 
závěr s nějakou legrací. 
 
Vytvoříte slidy, které na sebe nenavazují, mohou být buď úplně vymyšlené, případně i 
obrázky nějakých legrací (třeba kotě v klobouku nebo malé dítě jak se šklebí, když ochutnalo 
citrón) a vyberete dvojici dobrovolníků. Ukážete jim slide a oni k němu musí něco říct - 
cokoliv - pak si řeknou, kdy chtějí další slide a vy se posunete dopředu. Takhle žáci 
odprezentují improvizací celou prezentaci bez toho, aby předem tušili, co tam bude. 
 

Tipy na reakce při lekci 
Úspěch bude záležet na tom, jak moc to děti bude bavit a bavit je to bude, když u toho bude 
legrace. Soustřeďte se především na zábavnost, nehodnoťte žáky za jejich odpovědi, ani 
pochvalou ani káráním! Prostě je nechte, aby si to užili jen tak … když někdo řekne něco 
špatně, neupozorňujte ho na chybu, jen to zopakujte správně, ale s pozitivním naladěním - 
zejména pokud opravujete výslovnost, jen řekněte Yes, … a zopakujte. Pokud opravujete 
gramatiku, opět řekněte jen Yes, … a řekněte to správně. Dítě to zaregistruje a bude se mu 
to lépe pamatovat, když to slyší v klidu, než když bude rozrušené tím, že jste ho upozornili 
na chybu. 
 
Nikdy nepředstírejte, že dítěti nerozumíte, aby bylo nucené se opravit samo. Nenechávejte 
dítě příliš dlouho přemýšlet o odpovědi. Dejte mu prostor, ale jen tak dlouho, aby se v té 
situaci necítilo nepříjemně. Nabídněte mu přívětivě nějakou pomoc … třeba slovíčko, které 
tušíte, že se snaží vylovit z paměti, a když ani to nezabere, pomozte mu s celou odpovědí. 
Když se dítě bude cítit, že jste na jeho straně, že se mu snažíte pomoci, aby bylo úspěšné, 
bude ho to motivovat k tomu, aby se mu dařilo.  
 
Dítě se učí mnohem snadněji, pokud je v pohodě. Jakýkoliv stres je okamžitou stopkou 
učení. Myslete na to a užijte si hraní spolu s dětmi. 
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Zkušební osnova lekce pro 4.-6. třídu: 
video ukázka https://youtu.be/Vr3QB5pjbzI 

Welcome (5-7 mins) 

Catch a ball …. 
What’s your name? 
How do you feel today? 

Questions for the group 
What’s the weather today? 
How many girls do we have today? 
How many boys do we have today? 
So how many kids are here today? 

Get it rolling (5-7 mins) 

Yes, let’s…do some dance moves 
➔ Clap your hands 
➔ Pick apples 
➔ Drive car 
➔ Wave 
➔ Cowboy lasso 
➔ Boxing 

Dancing… 
Repeat what they know from Yes, let’s.. Each child is doing something and we repeat…. 

Lesson Theme - What we can hear (10-15 mins) 
(September 2020 JUMP)  
- ask kids to review the article, worksheets and video https://youtu.be/7xglxTCogEM 

3 Things Game - modify the game to only one thing :) 
What we can hear? - name 1 thing (or get started with one thing) 
 
Things made of hard materials vibrate well. Name one thing made of hard material. 
Things made of soft materials vibrate badly. Name one thing made of soft material. 
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Game time (7-9 mins) 

Guess what is my animal? 
 
Do you have an animal at home?  
 
If yes, describe it and then show us. 
If not, what is your favorite animal? 
Draw it, describe it, and then show us. 
 
I will start. 
My animal is small - about this big. 
It has four legs. 
It has a small tail. 
It has short hair. It’s very soft. 
It eats grass, grain and vegetables. 
Do you know what it is? 
 
Hint: It has long ears :) 
Yes, it’s a rabbit. 

Goodbye (1 min) 
Did you like the lesson today? 
Give me thumbs up! Or thumbs down? 
 
It was fun, that’s it for today. See you later! 
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Zkušební osnova lekce pro 1.-3. třídu: 
video ukázka lekce https://youtu.be/s3c-Pqm82dc  
 

Welcome (5 mins) 

Introduction…. 
My name is Michaela. This is Max. What is your name? 
 
Introduce Max the puppet who will help me model questions and answers for kids. 

Vocabulary introduction: Colors (12 mins) 
Colors:  

1. white,  
2. black, 
3. blue,  
4. yellow,  
5. red,  
6. green 

3-part lesson - 1. Part - name the colors 
➔ Use cards 
➔ Name each color, max will repeat 

 

3-part lesson - 2. Part - which one is... 
➔ Use cards 
➔ Which one is “blue”? - children show their blue card. 
➔ Show me your “blue” card. 

3-part lesson - 3. Part - name the color 
➔ Use cards 
➔ What color is this? 
➔ I close my eyes, pick a card, don’t look and kids tell me what color it is. 
➔ Or I guess what color it is and the kids tell me Yes or No. 
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Vocabulary introduction: Shapes (6 mins) 

Play song https://youtu.be/dhQtiMaXmcM (2 mins) 

Repeat the same 3-part lesson for shapes: 
1. circle,
2. square,
3. Triangle

Practice combination of shapes and colors (6 mins) 

3 Things Game - modify the game to only one thing :) 

Name one color: 
Name one shape: 
Name one color and shape: 

What is it? 

Show card or ie. RED TRIANGLE and ask what is it? 

Show and tell 
➔ Show me something “blue” in your room and say “This is blue.” 
➔ Show me something shaped as a “circle” in your room and say “This is a circle.” 

If kids know all this 
Add shapes such as oval, star, diamond etc. and repeat 3-part lesson games. 

Goodbye (1 min) 
Did you like the lesson today? 
Give me thumbs up! Or thumbs down? 

It was fun, that’s it for today. See you later! 
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