
KONVERZACE, lekce 1_Jak se jmenuješ:

Aktivity:

Procvičení slovesa být/seznamování: Já jsem…/Ty jsi…:

Studenti i s vyučující sedí v kruhu. Učitelka začíná. Tleská 2x do stehen (já jsem) a
jednou dlaněmi o sebe (Katka) a do rytmu říká: Já jsem+své jméno, pak znovu tleská a
říká: Ty jsi + jméno jednoho studenta. Tedy: Já jsem Katka, ty jsi Daniel. Daný student
musí reagovat a pokračuje: Já jsem Daniel, ty jsi Khuslen. Učitel vyzve studenty, aby
tleskali všichni a pomalu by se měl rytmus zrychlovat.

Bum - Aktivita na čísla:

Zvolíme podle počtu studentů nějaký vhodný násobek, například 7. (Číslo, kterým
budeme násobit nesmí být stejné jako počet studentů ve třídě.) Nejdřív ověřujeme
znalost násobilky na tabuli. Píšeme 1x7, 2x7, atd. Studenti říkají výsledky. Potom
vysvětlíme princip aktivity. Počítáme dokola a místo násobků 7 musí daný student/učitel
říct BUM. Tedy například: jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, BUM, osm, atd. Hra obvykle
končí násobkem 10, tedy 70, ale můžeme pokračovat i dál.

Roleplay - Na party / tykání:

Aktivita, která trénuje neformální seznamování. Studentům pustíme nějakou veselou
muziku a řekneme, že jsou na party a mají se navzájem seznámit. Používají svá pravá
jména.

Pracovní list na trénink neformální konverzace:

(PŘÍLOHA 1)

Pracovní list na trénink neformální konverzace:

(PŘÍLOHA 2)

Chodička - Na konferenci / vykání:

Aktivita, která trénuje formální seznamování a lze použít i v lekci 5, kde jsou profese.
Pustíme nějakou klasickou muziku (Mozart, Vivaldi), abychom navodili slavnostní
atmosféru a řekneme jim, že jsou na konferenci a mají se velmi decentně a slušně
seznamovat. Každý student si vytáhne jednu z profesí.

(PŘÍLOHA 3)



PŘÍLOHA 3:
✁

ASISTENT/KA MILIONÁŘ/KA DOKTOR/KA

FOTBALISTA/KA TAXIKÁŘ/KA
POLICISTA/
POLICISTKA

UČITEL/KA
PRÁVNÍK/

PRÁVNIČKA
PROGRAMÁTOR/

KA

MANAŽER/KA VETERINÁŘ/KA
ZPĚVÁK/

ZPĚVAČKA



PŘÍLOHA 1:

1. Neformální konverzace – tykání:

a. Diana Morenko a Li Shan jsou ve škole. Vidí se poprvé, co asi
říkají? Napište:

b. Spojte:
Jak se jmenuješ? Jsem z Číny, a ty?
Odkud jsi? Bydlím tady v Praze.
Kde bydlíš? Není zač.
Těší mě. Ne, ale mluvím anglicky.
Mluvíš česky? Je mi 16 let.
Kolik je ti let? Těší mě.
Děkuju. Jsem Diana a ty?



PŘÍLOHA 2:

2. Formální konverzace – Vykání:

a. Pan Šedý, paní Dvořáková a pan Herz jsou na pracovní
konferenci, vidí se poprvé. Co říkají? Napište do bublin, pozor na
vykání!

b. Doplňte otázky k odpovědím:

? Jmenuju se/ jsem Markéta Zimmermann.
? Jsem z Německa.
? Je mi 40 let.
? Jsem manažerka.
? Ano, mluvím anglicky.
? Ne, nejsem Kateřina Suchá,

jsem Jana Nováková.
? Ne, nejsem z Anglie, jsem z Turecka.
? To nic


