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8 I CAN DO IT!

Look, I can 
run! And I can  

jump!

Me too!  
And I can sing 

and dance! I can 
climb!  

And I can 
ski!

Foxie,  
  stop! ! !  
  You can’t  
    ski on  
    a tree! ! !

I can 
swim!

I can read  
  a book and 
  I can play 
   mobile  

        games.

I can’t 
jump!

AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE
• run, swim, read, play mobile games, ski, jump, dance, climb, sing + I can …

PASIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE 
• I can’t ...

flash cards, magnety nebo lepicí hmota

Hello, how are you?

1.    | 56

 LISTEN, READ AND ACT. / POSLOUCHEJ, ČTI A PŘEDVEĎ.
Společně si poslechněte nahrávku a poté rozdejte žákům role. Žáci čtou a předvádí příběh bez předchozí přípravy. Další 
variantou práce s  tímto cvičením je rozdělení žáků do skupinek po třech, kdy žáci pracují samostatně. V  případě, že 
nevyjdou trojice, jazykově zdatnější žáci mohou zvládnout dvě role, jazykově slabší žáci mohou převzít roli vypravěče, kdy 
všem skupinám předčítají nadpis: I can do it.
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climb run dance jump swim ski

1. I can  .

2. I can  .

3. I can  .

4. I can  .

5. I can  .

6. I can  .

5 

6 

I can run.

I can swim.

B I N G O

run swim read

play mobile games ski jump

dance climb sing

2

2. LET’S PLAY A FLASH CARD GAME. SLOW APPEAR. / HRA. POMALÉ ZJEVOVÁNÍ OBRÁZKOVÝCH KARET.
Nejprve společně pojmenujte všechny karty, klidně opakovaně ve zrychlujícím se tempu: What’s this? It’s ... Žáci po vás nahlas opakují, 

každé slovo potřebují slyšet několikrát. Poté karty zamíchejte, nenápadně vylosujte jednu a zakryjte ji druhou kartou otočenou rubem. Touto 

kartou pomalu odkrývejte schovaný obrázek. Klidně nechte žáky volně vykřikovat jejich tipy, mohou si počítat body, vítězi zatleskejte.

Aktivity s flash cards provádějte ideálně v kroužku na zemi. Pokud to není možné, žáci si stoupnou v lavici a po odpovědi si sedají. 

V průběhu aktivity se pohybujte po třídě a ukazujte obrázky z různých míst, snáze tak udržíte pozornost žáků.

3. ACT AND SAY WHAT YOU CAN DO! / PŘEDVEĎ A ŘEKNI CO UMÍŠ.
Pokračujte v kroužku. Flash cards jsou rozložené uprostřed, případně jsou připevněné magnetem nebo lepicí hmotou na tabuli tak, 

aby na ně žáci dobře viděli. Žáci říkají, co umí (zatím pouze kladné věty), a aktivitu také pantomimicky předvádí. 

Vyvolávejte házením maňáska Foxie. Dbejte na pravidlo – Mluví pouze ten, kdo drží Foxie.

Abychom zabránili odvádění pozornosti žáků odpovídáním na otázku: Jak se řekne..., zadejte jim za úkol vyhledání neznámých 

slovíček do příští hodiny, kdy s nimi seznámí spolužáky. Slovíčka mohou opět předvést.

4. WRITE. / NAPIŠ SLOVA K OBRÁZKŮM.
Žáci si toto cvičení vyplní samostatně. Žáky naveďte zpět ke cvičení 1, kde najdou možné odpovědi. Žáky průběžně obcházejte, hotová 

cvičení označte (viz TIP). „Rychlíky“ nechte cvičení vzorově vyplnit na interaktivní tabuli. Správné řešení, zobrazené také na interaktivní tabuli, 

společně přečtěte.  Následuje poslech ke stejným obrázkům (cvičení 5). 

Najděte si svůj systém označování úkolů: tick/fajfku, hvězdičku nebo smajlíka pro správně splněné cvičení, samolepku pro 

správně splněný větší celek, tečku pro označení chyby, šipkou dětem naznačte, kde mohu hledat nápovědu. 

Používejte barevnou fixu, ne červenou propisku. Žáci díky tomu získají pocit „přátelské rady“, a ne učitelského hodnocení.

5.    | 57

 LISTEN AND WRITE NUMBERS IN EXERCISE 4. / POSLOUCHEJ A NAPIŠ ČÍSLA K OBRÁZKŮM VE 4. CVIČENÍ. 
Nejdříve ukazujte prstem, pak teprve zapisujte do koleček. Show me your finger! – všichni žáci zvednou ukazováček, Point to ...! Nejdříve 

ukazují na obrázky ve cvičení 4 podle vás, pak podle poslechu. Take your pen! – vezmou si pero a zapisují čísla dle poslechu.

1. I can run. • 2. I can swim. • 3. I can ski. • 4. I can climb. • 5. I can jump. • 6. I can dance.

6. LET’S PLAY A GAME. ACTING BINGO. / HRA. BINGO S PŘEDVÁDĚNÍM.
Postupně předvádějte aktivity z tabulky, žáci si je vyškrtávají. Živě ukazujte, pokyny zadávejte anglicky: Take your coloured pencils and cross 

the words. Ten, kdo má vyškrtané tři aktivity v řadě (řádek, sloupec, úhlopříčka), zakřičí bingo a vyhrává. Aktivity mohou předvádět vybraní žáci. 

V této variantě vyhrávají všichni najednou, další varianty binga najdete v portfoliu a v interaktivní verzi.

Pro opakované použití škrtejte barevnými pastelkami. 

hrací karty na bingo

POZOR! NA PŘÍŠTÍ HODINU BUDETE POTŘEBOVAT DVA POPSANÉ NAFUKOVACÍ BALONKY!

swim dance

cl imb
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jump

ski run
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I can  
swim.

I can’t 
draw.
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13 2

AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE
• ride a bike, ride a horse, draw + I can … / I can’t …

PASIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE 
• He can … / She can ...

flash cards, nafouknuté balonky s nápisem CAN/CAN’T

Zopakujte slovní zásobu s pomocí flash cards, viz aktivita „zjevování“ z minulé hodiny, případně karty rozmístěte po 
třídě a žáci mají za úkol na ně ukazovat: Point to … Přidejte a pojmenujte tři nová slovíčka.

1.    | 58

 LISTEN AND WRITE NUMBERS. / POSLOUCHEJ A NAPIŠ ČÍSLA.
Pusťte nahrávku a nejprve ukazujte na obrázky prstem. Při druhém a třetím poslechu zapisujte čísla.

1. Vicky can jump. • 2. WOW. Bob can ride a horse. • 3. Foxie can’t ride a bike. • 4. Bob can ski. • 5. Foxie can’t sing.

2. LET’S PLAY A GAME. BALLOONS CAN/CAN’T. / HRA. PINKEJ SI S BALÓNKY CAN/CAN’T.
Na dva nafouknuté balonky napište: CAN a CAN’T. Pinkejte volně po třídě, nejprve s balonkem CAN, později přidejte balonek CAN’T. Žák, ke 

kterému doletí balonek, musí říct pravdivou větu, případně ji předvést. 

Pokud máte rádi živější hry, můžete použít více balonků.
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I can  
swim.

I can’t 
draw.
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3  1. I    swim.

2. I    draw.

3. I    sing.

4. I    run.

5. I    ski.

6. I    play mobile games.

7. I    read a book.

4

1. She can’t ski. 

2. He can jump. 

3. He can’t draw. 

4. She can climb. 

5. She can swim. 

5

1. j  mp

2.  un

3. c  imb

4. d  aw

5.  ance

6. s   ng

6

Becky can swim and run, but she can’t draw. Ella can’t sing, but she can 

dance and ski. Eric can jump 2 metres and he can swim 100 metres.  

He can’t dance.

CAN CAN’T

Becky

Ella

Eric

I CAN 
ski.

I CAN’T 
ski.

e

db

ac

3. WRITE CAN OR CAN’T. / NAPIŠ, CO UMÍŠ A CO NEUMÍŠ.
Žáci píšou O SOBĚ – co umí a co neumí. Kontrolujte je průběžně, své věty na závěr přečtou.

Živější kontrola – stoupněte si na nějaké místo ve třídě a zavolejte: Please come to me, who can run! a nechte přiběhnout žáky, 

kteří umí běhat. Přesuňte se (žáci stojí stále na místě) a zavolejte jinou dovednost či nedovednost: Please come to me, who can’t 

swim. Živě přitom gestikulujte.

Pokud se žáci již dobře orientují, zařaďte poslechové cvičení 6 hned na začátek a dále nechte žáky pracovat vlastním tempem. 

„Rychlíky“ posílejte postupně k interaktivní tabuli, kde vzorově vyplní cvičení nebo mohou pracovat na bonusových cvičeních.

4.  MATCH AND WRITE. / NAPIŠ K VĚTĚ PÍSMENKO VHODNÉHO OBRÁZKU.
Cvičení 4 a 5 jsou klidová cvičení určená pro samostatné vyplnění v lavici.

Pokud je to dětem vizuálně příjemnější, spojí obrázek a větu čarou.

5. WRITE. / NAPIŠ.

6.    | 59

 LISTEN, READ AND FILL IN THE CHART. / POSLOUCHEJ, ČTI A NAPIŠ INFORMACE DO TABULKY.

Pracujte hned s poslechem. Žáci si ukazují prstem místo čtení – rituál: Show me your finger! Všichni ukážou ukazováček. Point to 

the text! Žáci si tak fixují správnou zvukovou podobu slov. Nenechávejte žáky nejdříve číst a teprve pak poslouchat.

Becky can swim and run, but she can’t draw. Ella can’t sing, but she can dance and ski. Eric can jump 2 metres and he can swim 

100 metres. He can’t dance.

 NA ZÁVĚR...: LET’S PLAY A GAME. MEMORY CHAIN GAME. / HRA. PAMĚŤOVÉ ŘETĚZY.
Řekněte, co umíte nebo neumíte, a vyvolejte jednoho z žáků. Ten vaši větu zopakuje, přidá svou a vyzve dalšího spolužáka. Poslední žák se 

snaží zopakovat všechny věty: I can run, she can’t swim, he can read … V prvních hrách oddělte kladné a záporné věty, později můžete 

kombinovat. I v této hře můžete využít maňáska Foxie a házením vyvolávat žáky.

swim, run draw
dance, ski s ing
jump (2 metres),
swim (200 metres)

dance

c
d
b
e
a

u l d

r r i
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Dogs can run, dogs can run

Dogs can run and run 

And they’re having lots of fun
Dogs can run, dogs can run 

Can you? 

Cats can climb / 3×

and run

Sheep can jump / 3×

and run

Fish can swim / 3×

and jump

Birds can sing / 3×

and jump
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AKTIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE
• fly, skate, metre + I can ... / I can’t ..., He can ... / She can … 

PASIVNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA A FRÁZE 
• It can … Can you …?

OPAKOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY
• zvířata

Říkejte věty z minulé hodiny, žáci je předvádí v kroužku nebo ve stoje v lavici: I can swim. I can’t ski. … Následně 
vyvolávejte žáky házením Foxie: What can you do? – kdo odpoví, sedá si. Udržujte svižné tempo, žáci by se měli pro-
budit a naladit se na komunikaci. Můžete zopakovat i aktivitu Memory chain game z minulé hodiny, ale pouze pokud 
jsou žáci schopní hrát ji ve svižném tempu.

1.    | 60

 1. LISTEN TO A SONG. ACT THE ANIMALS. / POSLOUCHEJ A PŘEDVEĎ ZVÍŘATA.
Poslouchejte, zpívejte a předvádějte zvířata. Ideálně stále v kroužku. Nejdříve s nahrávkou, pak samostatně.
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1. Fish can  

2. Dogs can  

3. Sheep can  

4. Cats can  

5. Birds can  

3

1. It can run. sheep, dog,   

2. It can’t swim. 

3. It can jump. 

4. It can’t fly. 

5. It can climb. 

4 

1. I am a parrot. I    fly, but I    swim.

2. I am a                            I    swim, but I    run.

3. I am a                       I    climb, but I    read.

4. I am a                            I can   , but I can’t   .

5

run

climbswim

sing

jump
e d

b

ac2.    | 61

 MATCH AND WRITE. / SPOJ A NAPIŠ.
Cvičení 2 a 3 jsou klidová cvičení určená k samostatné práci v lavici. Průběžně obcházejte a označte správně vyřešená cvičení.

3.  WRITE ANIMALS. / NAPIŠ JAKÁKOLIV ZVÍŘE, KTERÉ UMÍ...

„Rychlíky“ nechte na předem určeném místě (třeba na zemi před tabulí nebo vzadu na koberci) porovnat, jaká zvířata napsali. 

What have you got in 1? I’ve got … Doplní si slovíčka, která si nenapsali.

4.    | 62

 WRITE, LISTEN AND CHECK. / NAPIŠ, PAK KONTROLUJ POSLECHEM.

Rychlejší žáci mohou zkusit nejdřív vyplnit, pak kontrolují poslechem. Pomalejší žáci vyplňují pouze jako poslechové cvičení.

1. I am a parrot.; I can fly, but I can’t swim.; 2. I am a fish. I can swim, but I can’t run.; 3. I am a monkey. I can climb, but I can’t ride 

a horse.; 4. I am a crocodile. I can swim, but I can’t fly.

5. CHAOS GAME. / BLÁZNIVÁ HRA.
Každému slovesu přiřaďte nějaký pohyb, např.: swim = step forward, dance = step back, ride a bike = turn around, ski = clap your hands, 

climb = sit down. Žáci na pokyn předvádí přiřazenou aktivitu. Začněte třemi pokyny, postupně přidejte další dva. Je to opravdu bláznivá hra, 

kterou žáci milují ☺.

Žáci si vytlačí 24 kartiček domina. Je několik variant, jak s nimi pracovat.

varianta 1: Každý žák nebo dvojice žáků má svou sadu, skládá ji samostatně v lavici. 

varianta 2: Je k dispozici jedna sada pro celou třídu a hrajte verzi: LISTENING DOMINOES. Žák, který má kartičku start, přečte větu: 

She can swim. Spolužák s obrázkem plavkyně větu zopakuje a přečte další větu. Možno uvádět spojením: I have … Who has …?

Dětem s ADHD dejte kartičku z konce hry nebo více kartiček.

cat, elephant

parrot, spider, insect

dog, cat, sheep

cat, elephant, fish

cat, monkey, bird

can

canfish

monkey

crocodi le fly

can

can’t

can’t

can’t

c
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e
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