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 Aktivity na workshopu 17. října 2018 
 
1. Zmuchlaný portrét 
Materiál: barevné papíry, fixy 
Postup: Hráči kreslí na barevné papíry svůj autoportrét, poté zmuchlají a hodí 

doprostřed kruhu, poté si každý hráč vytáhne jeden zmuchlaný papír a 
hledá osobu, kterou si vytáhl. Této osoby se ptá např. na jméno, 
odpověď připíše, zmuchlá a hodí doprostřed, to se opakuje asi 3x 
(pokaždé s jinou otázkou). Na konci bude mít každý hráč něčí portrét 
v ruce a danou osobu v kruhu představí. Otázky lze vybrat dle potřeby 
a tematických celků k seznamování např. jméno, město, zájmy, 
zkušenosti s němčinou atd. 

Variace: dle pokročilosti hráčů: každý hráč bude představovat jednu slavnou a 
významnou osobnost, významnou událost dějin, zvíře, ad.  

 Portréty se dají „vyhodnotit“ v celé třídě – zjistíme např., že „polovina 
hráčů“ se učí německy, „nikdo nemá doma kočku“, „většina ráda 
lyžuje“, ad. 

 
2. Co rád děláš (barevné lístky) 
Materiál: kartičky na napsání, propisky 
Postup: Každý hráč napíše na kartičku 3 věty o sobě. Papíry se zamíchají, každý 

si vybere něčí kartičku. Poté hráči chodí mezi sebou a snaží se zjistit, 
komu kartička patří. Při tom pokládají otázky a nesmí se zeptat tak, aby 
použili slova z odpovědi 

Možné příklady:  
  

Rád lyžuji.   Co je Tvůj koníček? Jaké máš rád roční 
období? Jezdíš na hory?  

Mám dvě sestry.  Jsi jedináček? Máš bratra? Sdílíš s někým 
pokoj? 

Mám psa.    Máš rád zvířata? Máš doma kočku? Má 
tvoje zvíře čtyři nohy? 

Nebaví mě matematika.   Baví Tě jazyky? Máš rád čísla?  

Rád zpívám ve sprše.  Koupeš se často ve vaně? Jsi při koupání 
hlučný?   

Variace: na papírek se může napsat nejen tři věci o sobě, ale například nějaká 
města v Evropě, libovolná slovíčka 

 
3. A-E-I-O-U uhodni, jak se jmenuju  
Materiály: žádný 
Postup: hráči stojí libovolně ve třídě tak, aby viděli na učitele. Ten jim předvede, 

jak se budou předvádět různá písmena: 
 A: dvakrát klasické tlesknutí do dlaní 
 E: jako když pucujeme ruce 
 I: lusknutí prstů 
 O: dvakrát plácnutí do tváří 
 U: plácnutí po zadku 
 Y: dvakrát plácnutí oběma rukama do stehen 

Poté hráči mezi sebou chodí a „říkají“ své křestní jméno tak, že pouze 
vytleskají samohlásky ve svém jménu. Př. dvakrát tlesknutí do dlaní (A) + 
dvakrát znovu tlesknutí do dlaní (A) – může znamenat: Dana, Katka, 
Jana. Takže ten ve dvojici hádá, jak se někdo může jmenovat.  
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Variace: může se vytleskávat různá slovní zásoba, která je hráčům předem 
zadána, a ze které vybírají (př. na tabuli budou obrázky ovoce, takže si 
hráči vybírají jeden z obrázků) 

 
4. Trimino/Čtyřmino 
Materiály: kartičky ve formě trojúhelníků/obdélníků/čtverců se slovíčky po 

stranách 
Postup: hráči se rozdělí do libovolných skupin. Každá skupina obdrží jednu 

„sadu“ trojúhelníků. Tyto trojúhelníky musí k sobě poskládat stěnami 
správně tak, aby vznikl jeden velký trojúhelník. (resp. obdélní, čtverec)  

Variace: Lze procvičovat různou slovní zásobu (opaky, slova nadřazená a 
podřazená, příklady a výsledky, infinitivy a třetí osobu, tvary přítomného 
a minulého času, začátek vět a dokončení, ad.) 

 
5. Magnety 
Materiály: žádné 
Postup: jeden hráč vstane a řekne něco, co má rád, co rád dělá, co ho 

vystihuje např.: „Mám rád bílé víno.“. Pokud je ve skupině někdo, kdo 
má rád bílé víno, tak vstane a chytí se s tímto člověkem za ruku (lektor, 
který začíná první větu, tak má 2 ruce, proto se chytí 2 osoby). 
Pokračuje ten další člověk s tím, co ho vystihuje – postupně se tvoří 
kruhovitý magnetický had. Pokud je více lidí, kteří mají např. rádi bílé 
víno, za ruku se chytí ten nejrychleji reagující.  

Variace: kruh lze také rozpojit – každý hráč řekne, proč se připojil k tomu 
předchozímu (př. Petr má rád svíčkovou, Jana ráda jezdí na kole) – 
trénujeme 3. osobu č.j.  
lze hrát i na pozitivní a negativní věci/záliby – lektor, který začíná, 
zvedne jednu ruku a řekne např.: „Mám rád bílé víno.“ – někdo se ho 
chytí. Pak zvedne druhou ruku a řekne: „Nemám rád koprovou 
omáčku.“ – někdo se ho chytí. Ten, kdo se chytil za „koprovku“ 
pokračuje, a řekne: „Nemám rád koprovou omáčku.“ (to je negativní) 
+ vymyslí pozitivní věc. A naopak, hráč, který se chytil na „mám rád bílé 
víno“ zopakuje: „Mám rád bílé víno:“ (pozitivní) + řekne 1 negativní. 
Hraje se, dokud se nespojí celá třída.  

  Pokud se hráči neradi drží za ruce, mohou k sobě jen přiběhnout.  
 
6. Živé bingo 
Materiál: pole na bingo (papír A4 rozdělený na 3 sloupečky po 5 řádcích) – či 

jinak libovolně 
Postup: Hráči dostanou pole na bingo, kde jsou napsaná např. slova „pes“, 

„rajčata“, „matematika“, ad. Každý hráč musí vytvořit otázku zjišťovací 
(ano/ne), kterou položí libovolnému hráči ve třídě – př. „Máš doma 
psa?“ – pokud mu dotazovaný odpoví „ano“, tak se mu tam podepíše. 
Pokud mu odpoví „ne“, hledá někoho dalšího, kdo by mu odpověděl 
„ano“. Poté se musí hráč najít někoho dalšího ve třídě, koho se zeptá 
na další políčko. Nelze se ptát jednoho hráče 2x.  

Variace: do políček lze psát pro úplné začátečníky celé věty př.“Máš doma 
psa?“ atd. – zde se opět hraje na „ano/ne“, nebo se bude hrát na 
odpovědi – opět s celými větami: „Kde bydlíš?“ – dotazovaný napíše 
např. „v Litoměřicích“ a podepíše se (nesbírají se tedy ano/ne, ale 
odpovědi na otázky)  
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u pokročilejších můžeme napsat jen hesla a hráči si musí vytvářet otázky 
sami např. „oblíbený předmět“ – „Jaký je tvůj oblíbený předmět?“ – 
dotazovaný odpoví např. tělocvik – odpověď do políčka napíše a 
podepíše se.  
Do políček lze napsat např. slovesa a za úkol dát hráčům, aby tvořili 
např. rozkaz 2. osoby č.j., minulý čas, atd.,… 

  Lze napsat např. spojky – hráči musí vymyslet celou větu 
  Lze napsat např. předložky – hráči musí vymyslet správné spojení 
  Lze napsat např. přídavná jména – hráči píší opaky 
 
7. Rozsypaná věta 
Materiál: žádný 
Postup: Několik hráčů odejde za dveře. Tam dle počtu hráčů vymyslí větu, která 

bude obsahovat stejný počet slov jako je hráčů. Každému hráči bude 
tedy přiděleno jedno slovo). Poté přijdou do třídy a každý hráč neustále 
dokola opakuje své slovo a pohybuje se po třídě. Na ostatních hráčích 
ve třídě je, aby daná slova pochytali a sestavili z nich smysluplnou větu.  

Variace: Věta se například musí týkat určitého tematického nebo gramatického 
celku (např. musí obsahovat sloveso v určitém čase, atd.), popř. musí 
být vytvořena otázka, věta musí obsahovat předem určené slovní 
druhy, ad.  
Pro efektivní nácvik slovosledu dáme hráčům do ruky „kruh z papíru“, 
který bude značit přísudek a papír A4, který bude značit podmět. 
Můžeme zkoušet s hráči různé varianty dané věty, přičemž hráči se slovy 
se vždy budou „proměňovat“ – ostatní hráči ve třídě tedy dobře uvidí, 
jak se pořádek slov mění a co vždy stojí u sebe.  
Pokud bude ve větě např. přísudek o 2 částek (ist gefahren/ is 
speaking/, ad.), kruh přísudku se zubatě uprostřed rozstřihne a každému 
hráči se dá jedna z těchto částí. Ostatní hráči tedy uvidí i pravidla, když 
je ve větě přísudek skládající se z více částí.  

 
8. Štace 
Materiály: otázky s napsanými úkoly, papíry 
Postup: hráči se rozdělí do skupin dle počtu úkolů (např. 5 skupin). Každá 

skupina se postaví k jednomu z úkolů (libovolných) a dostane určitý čas 
na plnění tohoto úkolu. Př. 5 minut. Po 5 minutách učitel ukončí tuto 
práci a skupiny se promění tak, aby 1. skupina šla plnit úkol 2. skupiny, 2. 
skupina úkol 3. skupiny, 3. skupina úkol 4. skupiny, 4. skupina úkol 5. 
skupiny a 5. skupina úkol 1. skupiny. Opět mají skupiny 5 minut na řešení 
jiného úkolu. Skupiny se točí po 5 minutách tak dlouho, dokud všechny 
skupiny nevyřešily všechno. Poté lze pracovat s výsledky, atd. 

 
9. Brainstormingová myšlenková mapa 

- na webu www.bubble.us lze vytvářet se žáky myšlenkovou mapu 


