
KONVERZACE, lekce 2_Čí je to tužka:

Aktivity:

Hledáme barvy:

Studenty rozdělíme do 4-6 skupin a necháme je, aby si vytáhli (vybrali) nějakou barvu.
Dostanou barevný papír dané barvy a za 3 minuty musí najít co nejvíc věcí, které mají
stejnou barvu. Pak každá skupina prezentuje, co našla: To je žlutý sešit, žlutá kniha,
žluté lepidlo…

Dá se dál rozvíjet otázkou „Čí je to?“ „To je tvoje/vaše kniha?“ „Ano, to je moje kniha.“
Tím můžeme trénovat i přivlastňovací zájmena.

Pamatovačka - školní pomůcky:

Připravíme si různé pomůcky na nějaké dobře viditelné místo. (Lze i obrázky pomůcek a
promítat na zeď, viz níže.) Studentům pomůcky na jednu minutu odkryjeme, musí si je
zapamatovat, pak je opět přikryjeme a studenti říkají, co tam je.

Tipovačka - školní pomůcky:

Varianta je, že tipují už předem. Řeknu: „Mám zde školní pomůcky. Co tady asi je?“
Případně mohu barvy/ vlastnosti pomůcek napsat na tabuli a oni tipují, co to je:
„zelené…, nová…, starý… Student, který má nejvíce správných tipů, vyhrál.

(PŘÍLOHA 1)

Čí to je?

Podávají si dokola konkrétní pomůcku nějakého spolužáka a ptají se: „To je tvůj/tvoje
penál/tužka/lepidlo?“ „Ne, to není můj/moje penál/tužka/lepidlo.“ Až se narazí na
vlastníka, ten řekne: „Ano, to je můj/moje…“ a nechá si ten předmět. Pak se vybere další
předmět někoho jiného a pokračujeme ve hře.

Protiklady - Přídavná jména:

Studenti si tahají přídavná jména a říkají protiklady. Můžeme udělat jako soutěž, nebo
jedeme dokola atd. Lze hrát se slovy nebo s obrázky z manuálu k učebnici Levou zadní I.

Kdo to je?

Učitelka rozprostře doprostřed třídy na zem nebo lavici obrázky různých lidí. Musí být
různorodí, ale přesto trochu podobní. Každý student si vybere jeden obrázek a popisuje,
jaký/á je muž/žena na obrázku. Ostatní hádají, koho student popisuje. V rámci tréninku
mužského a ženského rodu je asi fajn udělat dvě skupiny obrázků a trénovat je odděleně.

Pantomima/kreslení - Přídavná jména:

Jeden student předvádí/kreslí, ostatní hádají. Variace je předvádět slovní spojení. Např.:
žlutá kniha, mladá učitelka, atd.

Přijela tetička z číny -  Co je ve třídě:

Začínáme větu: “Ve třídě je…” a postupně přidáváme různé předměty a pomůcky i s
přídavnými jmény. Učitel začíná a říká: “Ve třídě je bílá tabule a…”, další student po

https://ceskylevouzadni.cz/wp-content/uploads/2020/03/02_Ci_je_to_tuzka.pdf


pravé ruce opakuje, co řekl učitel a přidává další svojí věc: “ Ve třídě je bílá tabule, malý
počítač a …” Úkolem je zapamatovat si, co říkali lidé před vámi. Při menším počtu
studentů se mohou udělat i dvě/tři kola. Při větším počtu studentů je zas dobré je
například rozdělit na dvě skupiny.

Popis třídy:

Jakýkoliv obrázek třídy promítneme studentům a oni popisují. Můžeme opět dělat
variantu, že si musí pamatovat, kde se jaká věc nachází a pak se jich ptáme: „Kde je
tabule? Kde je batoh“ a oni odpovídají. Další možnost je porovnávat, jak vypadala třída v
roce 1900 a jak vypadá dnes? Co tam je a není?

(PŘÍLOHA 2)
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