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‘Try it with us’
CLASSROOM ENGLISH

Úvod
1. Co je ‘Classroom English’?
Jazyk, který používáme pro vedení hodiny, zadávání úkolů a jejich předvedení. Jsou to fráze, kterými
můžeme dětem pomoci, poradit, poskytnout zpětnou vazbu, ohodnotit a ocenit jejich výkon. Stejně tak
potřebujeme třídu uklidnit a vést je k soustředěné a cílené práci.

2. Proč?
Používání angličtiny i pro vzájemnou komunikaci mezi učitelem a žáky a žáky mezi sebou při hodinách
je jeden z velmi důležitých prostředků rozvíjení přirozené komunikace. Přispívá k rozvíjení kulturních
a sociálních dovedností, pomáhá vytvářet příjemnou pracovní atmosféru s prvky novosti a objevování.
Dále i významně prodlužuje dobu, po kterou žáci jazyk vnímají, reagují na něj, snaží se mu porozumět
a učí se jej  používat v přirozených komunikačních situacích.

3. Jak?
Rozhodující je cíl, účel, efekt a přiměřenost. Není-li použitý jazyk pro žáky přiměřený, může být použití
angličtiny  kontraproduktivní a slabší žáky to bude zpočátku i odrazovat.
Jak na to?

• Začněte s nejjednoduššími jednoznačnými pokyny, se kterými se žáci začnou seznamovat
během ‘Tune in‘ období. (najdete v první části tohoto materiálu)

• Používejte je opakovaně, zpřesňujte je a postupně rozšiřujte, abyste uspokojili i žáky, kteří se
již s�angličtinou na elementární úrovni setkali.

• Nebojte se gest, výrazné mimiky i manipulace s předměty.
• Pokud je nutné použít i český překlad, zkuste to s některými žáky jako nápovědou.
• Nesnažte se používat angličtinu za každou cenu.
• Snažte se, aby Váš jazyk sloužil pro nápodobu výslovnosti (tj. zvuků, přízvuku, intonace a rytmu).
• Zkuste je říkat rytmizovaně, spojovat do jednoduchých rýmů a říkanek. Některé nápady

najdete v tomto materiálu.

4. Co?
Nejtěžší je správně odhadnout možnosti žáků, a proto i zde jsou použitelné fráze uspořádány podle
obtížnosti a utříděny podle různých situacích. Připraveny jsou zde i velmi jednoduché reakce
a odpovědi žáků. Nejspolehlivější je váš úsudek a vaše zkušenost a celková atmosféra ve třídě.

5. Pro koho?
Nejen pro Vás, ale i pro žáky jsme připravily soubor ‘Try it with us‘, který může pomoci i žákům naučit
se jazyk v různých situacích správně používat.

Materiál je prezentován ve 3 částech:
1. Použití angličtiny k počáteční komunikaci učitel – žáci .…………………………..……..………...2

2. Rozšíření komunikace učitel – žáci………………………….…………………………….…….……5

3. Základní výrazy pro žáky………………………………………………………………….……..…...11

Poznámka: ‘Try it with us’ je součástí materiálů, které byly vyvinuty kolektivem autorek v rámci dílčího rozvojového
programu MŠMT ‘Podpora vydání metodických materiálů a pomůcek pro nejvíce užívané učebnice jazyků základních škol’
(rozhodnutí č.:26863/2003-22). Cílem projektu bylo vypracování souboru metodických materiálů a pomůcek pro učitele
bez příslušné způsobilosti k výuce jazyků ve 4.(případně 3.) ročníku ZŠ. Při vývoji materiálů jsme vycházely z učebnice
anglického jazyka Paula Shiptona Chit Chat 1, vydaného nakladatelstvím Oxford University Press. Vydání materiálu
financuje Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha.

Autorky souboru: Zdena Hartingerová, zástupkyně ředitelky ZŠ SNP v Hradci Králové, Joan Hood, odborná asistentka
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze, Dana Hurtová – koordinátorka projektu, odborná asistentka katedry
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Část 1
Jazyk učitele v počátečních hodinách angličtiny

Při počáteční výuce angličtiny by se učitelé měli snažit vést hodinu částečně
v angličtině, tj. používat anglické instrukce, otázky a komentáře všude tam, kde jsou
žáci schopni porozumět. Pomáhá to k vytvoření cizojazyčné atmosféry a zároveň se
žáci učí v cizím jazyce myslet, nepřekládat.

Angličtina by se měla používat k zadávání krátkých opakujících se instrukcí,
v často používaných otázkách, v různých komentářích týkajících se řízení práce ve
třídě, pracovních podmínek, výkonů žáků apod. Rozhodně nemůžeme používat
cizí jazyk stále, protože bychom v počátečních fázích nebyli schopni vést úspěšně
hodinu, zadávat úkoly, udržovat disciplínu, žáci by se cítili frustrováni neporozumě-
ním a lehko by ztratili počáteční nadšení a chuť do práce.

Greetings/Pozdravy:
� naše poznámka či tip k doprovodným gestům

Good morning! Good afternoon! Dobré ráno, dobré odpoledne.
� Český ekvivalent k dobrý den se v angličtině používá zřídka. K nácviku
těchto pozdravů lze použít papírové hodiny, aby bylo jasné, kdy se používá
good morning a kdy good afternoon.

Hello! Hi! Ahoj.
� Není tak neformální jako v�češtině, lze používat i ve vztahu žáci – učitel.

How are you? I am fine. And you? Jak se máš/te? Dobře. A ty/vy?
� Používá se jako součást pozdravu.

Good bye! Bye bye! Bye! Na shledanou.
� Pozor na tendenci českých studentů používat při loučení pozdrav ‘hello’, ten
je vyhrazen pouze setkání.

Nacvičování pozdravů je jednoduché, pozdrav vyslovíte a naznačíte dlaní u ucha, že
očekáváte odpověď od všech žáků. Někdo pravděpodobně pochopí, odpoví a vy
opakujete střídavě s jednotlivci i s celou skupinou. Když není počáteční odezva,
jednomu žákovi napovíte a on po vás zopakuje.
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Jednoduché pokyny:
Stand up, please! Postav/te se, prosím.

� Naznačíte pohybem dlaní nahoru. Please je velmi důležitý výraz, v porovnání
s češtinou se v angličtině vyskytuje mnohem častěji. S nácvikem častého používání je
dobře začít hned od začátku.

Sit down, please. Posaď/te se, prosím.
� Pohyb dlaní dolů.

Look here/at the board/at the picture, please! Podívej/te se sem/na tabuli/na obrázek!
� Dlaní zacloníte oči a podíváte se.

Listen to me/to the cassette, please! Poslouchej/te mě/kazetu.
� Dlaní u ucha naznačíte poslouchání.

Come here/to the front, please! Pojď/te sem/dopředu, prosím.
� Naznačíte pohybem ukazováčku – zvete žáka směrem k sobě.

Go back to your desks, please! Jdi/ jděte zpátky do lavic.
� Naznačte ukazováčkem směrem od vás.

Be quiet, please! Buď/te zticha, prosím.
� Ukazováček před ústa.

Please stop talking/drawing/working! Přestaň/te mluvit, kreslit, pracovat!
� Stop je používáno i v�češtině, můžete na to česky poukázat.

Please take out your books! Připrav/te si knížky!
� Předvedete s�taškou a anglickou učebnicí.   

Open your books to page...! Otevři/Otevřete si knihy na straně...!
Close your books! Zavři/Zavřete knihy!

� Předvedete se svou učebnicí, stránku dětem ukážete, číslo strany napíšete
na tabuli.

Repeat after me/after the cassette! Opakuj/te po mě/po kazetě.
� Předvedete tak, že pro opakování použijete jinou hlasitost a ukážete na děti, nebo
předvedete s kazetou.

Everybody! Všichni!
� Oběma rukama obsáhnete třídu, dlaně nahoru u sebe naznačují všechny.

Please draw a picture/a table! Namaluj/te obrázek/stůl!
� Předvedete na tabuli.

Please raise your hands! Hlas/te se!
� Předvedete.
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Pokyny je třeba předvádět, zkontrolovat porozumění i tím, že jednoho žáka požádáte
o překlad. Vyhýbejte se ale soustavnému překládání pokynů, abychom žáky nutili
vnímat angličtinu přímo.

Jednoduché komentáře:

Excellent! Výborně!
Very good! Velmi dobře!

Good!
Well done! Dobře!
Great!

Yes! Ano.
OK! V�pořádku.

That’s not quite right! To není tak docela správně.

No, that’s not right. Ne, to není dobře.

Try again! Zkus to znovu.

Můžete použít nějakou formu znázornění, např. osu.

100-------------------------------------------------50-----------------------------------------------------0

Great!  Well done!  Very good!  Good!  OK!  Yes!  That’s not quite right!  No, that’s not right!  Excellent.

K procvičování těchto počátečních instrukcí můžeme používat I hry. (např. Simon
says nebo variantu ‘Sit down, stand up, please!’)  Pokyny lze zrytmizovat do říkanky
(žáci říkají po vás opakují a provádějí):

Stand up!
Sit down!
Put your hands up!
Put your hands down!
Open your books!
Close your books!
Look at me!  (Naznačte před očima kukátko.)
Listen!

Případně soutěž pro dvě družstva. Zadáváte pokyny ( pro každé družstvo jiný)
a první z družstva je provede. Za správné provedení mají jeden bod.
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Část 2
Rozšíření komunikace učitel – žáci

Greetings/Pozdravy
Teacher Pupils

Good morning, children.
Good afternoon, boys and girls.
Hello, everyone.
Say  ‘Hello’ to your friend.
How are you?
Not very well?
It‘s a nice day today.
Oh no, it's Monday again.
Is it Tuesday today?

Good morning, Miss!
Good afternoon, Mrs XY/Mr Z!
Hello!

Very well. Thank you.
So-so./Just so-so.
Yes, yes, it is.

Taking the register/Kontrola docházky
Teacher Pupils
V první hodině vyvolávejte jména žáků.

Is everybody here?
Radek?
Sue?
Is Sue here?
Oh, I see. Sue is ill. (doprovodit gestem )

Yes, I'm here./Yes, here.

No.

Finishing the lesson/Zakončení hodiny
Teacher Pupils

It's the end of our lesson.
The lesson is over.
Nice work.
Not bad.
Thank you all and good bye.
See you soon/tomorrow/Wednesday.
See you later, alligator!
Have a nice day (weekend).

Good bye.
Bye.
After a while, crocodile!
Thanks. Same to you.

� Time for Chants
I say “Hello“
and you say “Good bye“ to me.
You say “Hello“
and I say “Good bye“ to you.
To me, to you, to everyone.

Tuesday is a nice day.
Hello, hello!
It’s nice to see you again.
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Getting the class organized/Organizace výuky

Let's start now.
Let's start with a song/game/rhyme.
Are you ready?
Ready, steady, go!
Sit/Stand face to face, Tom and Lucy.
Go/Move to the window, please.
Not now, please.

Come and sit in a circle around me.
Line up, please.
Sit next to … , please.
Sit opposite Jana.
Be careful!
Hurry up!
Not so fast./Please slow down.

� Time for chants
Line up, line up.
One and one.
Two and two.
And who?
Yes, even you.

Try it again.
Try it, try it.
I can try it and you can too.
Try it , try it.
I can try it and you can too.

Děti mohou zkusit ve dvojicích, obličejem k�sobě.

Open and shut! But what?
Let’s do this now:
Open your book.
Open the window.
Shut the door.
And sit down on the floor (chair etc.).
Shut your book.

Shut the window.
Open the door.
And go to the hall.
Hurray, hurray. It’s a break again.
Hurray, hurray. We can go home again.
Do and say it again.

Calming children down
Děti gestem odpovídají-prst na pusu.

Shh!Shhh! Shhhh! 
Hush, hush!
Be quiet, please.

Please stop talking!
It’s time to start class./It’s time to stop.

� Time for chants
Hush, hush. (Děti opakují-prst na pusu.)

Quiet, please! (Rukama prosíte.)

Hush, hush.

Quiet, please!
And now we all can hear. (Rukama
naznačte velké uši.)

Right and left. (Pohybem ruky naznačte

směr.)
Left and right.
Like a traffic light.

Praising and marking.
Fantastic! Super! Brilliant!
You're great! Well done.
Great work! Good job!

You have a one for your work
One, one, one for everyone!
Let's write it in your report books.
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Doing things in the class
�Time for chants
Listen and look. Děti ukazují a opakují.
Učitelka Děti

Look up here, look down there.
Look everywhere.
Look at me.
Look at the picture.
Look at Sue.
And we all look at you.

Where? Where?

Who? Who?
Where? Where?
Who? Who?

� Put and take
Classroom objects - nejdříve žáci pouze manipulují s předměty na lavicích a po třídě. Později říkají
sami. Druhý chant je vhodný zařadit, pokud už žáci znají části oblečení, ale můžete vybírat I jiné
předměty. Zkouší ve dvojicích. Mohou vést hru sami. (Who wants to be the „Game master?“)
Put it here, put it there.
Put your hands on the desk
And your book on the chair.
And my bag?
And your bag?
Hmmmm, how about over there?
Take it out.
Put it back.
Take it out
And show it around.

Napodobují gesta, sami vybírají předměty.
Put it on. Take it off.
On and off. What?
A hat?
On and off. What?
A cap?
What?
A cattt! (Snaží se chytit “kočku”.)

Let’s play tag! (honička)
Catch a cat!

� Let’s listen.
Učitel/ka Děti

Listen to me.
Listen to him.
Listen to her.
Listen and say it again.

Listen to you?
Listen to him?
Listen to her?
Yes! Yes!

� Come and do
Come to me.
     Děti:To you? Who? Who? Me? Anna?
Yes, you! You and you.
Come to me. One, two, three

Doprovodíte zatleskáním. A děti se rychle
přemístí na určené místo.

Come here.
Go there.
Here and there.
Here and there.
Or back to your chair?
Yes? No?
And sit down on the chair.

Podle gest se děti pohybují po třídě. (Mohou i místa podle návodu pojmenovat.)
The blackboard. The door. The window. The corner. My desk. The carpet.
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Talking about our lessons
�Time for chants
Učitel/ka Děti

The best day for English
English on Monday?
English on Tuesday?
Wednesday is a day for English too.
English on Thursday?
English on Friday?
What a great school for you!

Yes./No.
Yes./No.
Yes./No.
Yes./No.
Yes./No.
Hurray! Hurray!

Time for English. Time for Maths.
Time for Music and time for pets.
Czech at eight.
Maths at nine.
English at ten after the break.
PE at eleven and Music at twelve.
Let’s finish with Art.
Let’s have some lunch.

A dog, a cat, a mouse, a rat.
At eight.
At nine.
Yes, that’s the right time.

Yes! Yes!

(používají symboly, které si zvolíte)

Coursebook activities
Reading
Books out, please.
Take out your workbooks, please.
Put your book on the desk.
Yes, that's right.
Open your books, please.
Page twenty-three (ukázat číslice two, three).

Look at the picture.
Look at the word.
Read the letter (písmeno).
Next, please. Go on, please.
Read silently.
Read aloud.
All together.

�Time for chants
Učitel/ka Děti

On the right.
On the left.
Up! Down!
Let’s start.
Yes you, please.

Right? Left?
Up? Down?
Who? Me?
Can I?

Read the letter.
Read the word.
Find the sentence.
And spell the word.

Czech Maths English PE/Music Art
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
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Učitel/ka Děti

Circle the word. Colour the word.
Can you find (words for animals, food, etc)?

Blue? Red? Yellow? Black and white?
I can. I can’t.

Writing

Please copy it.
Please write it on the board.
Write it in your exercise book, please.
Who knows this word?
Write it at home, please.

�Time for chants

Učitel/ka Děti

Write and read. Read and say.
Copy and colour. Copy and count.
 (ukazují a počítají)
Maybe three times!

Hey! It's a game!
How many times can we try?
One two, three?
Yes! Yes!

What about the other subjects?

Maths
Count up to …, please.
Who can count down from ten?
Let's do it again.
One, two…
Ten, nine…

�Time for chants

Counting out (rozpočitadlo)
One, two. One, two.
It's for you. (Předají si 2 předměty.)

Three, four.
On the floor. (Sednou si na zem.)

Five, six, seven.
Up to heaven. (Ukáží k�nebi.)

Eight, nine, ten.
Let's start again. (Zatočí se, vymění si místa
apod.)

Count up and count down. (Na prstech
ukazují počítání.)
Up and down. (Ruce nahoru a dolů.)

It’s easy.
Please try it, everyone! (Prstem ukazují na
jednotlivé žáky.)

Music
Listen to the song.
Say/Sing/Chant it after me/with me

Let’s say the words.
Let’s sing a song.
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�Time for chants
Učitel/ka Děti

Listen and clap. (clap, clap 2x tlesknout)

Listen and snap. (2x lousknout prsty)

Listen and tap. (2x ťuknout prsty na lavici)

Listen and stamp. (2x zadupají)

Let’s try it again!

What’s this?
A drum?
Is this a guitar?
Is this a piano?
Isn’t music fun?

Yes! Boom! Boom!

Yes! Strum! Strum!

Yes! Plink! Plink!
Yes! Yes!

Art and craft
Učitel/ka Děti

Cut it with scissors.
Stick it on (the paper/the wall/the board).
Draw and colour.
Trace and colour.
With coloured pencils?
It's lovely. I like it.

Naznačí stříhání nůžkami.
Naznačí nalepení.
Kreslí a vybarvují.
Obtahují a vybarvují.

Thank you.

Playing games

Let's play a game.
Find a partner.
Get into groups of three/four.
Are you ready?

My turn?
Wait and try again.

Right! ���� Wrong! ����
Who knows the answer?

�Time for chants
pokyny i pro hodinu TV)
Point to the window.
Point to the door
Point to the ceilling
Then sit on the floor.

Touch the window.
Touch the floor.
Touch the ceiling.
Then sit on the floor.

Run to the window.
Run to the door.
Climb up the ceiling.
Then sit on the floor.

Hop and jump. Hop and jump.
Jump and hop.
Jump up high and turn around.

Being nice to each other

Can I help you?
Who can help me?
Clean the board, please.
Collect the exercise books, please.
Please turn on/off the lights.

In English, please.
Who can do it?
It's very nice of you.
I like our English lessons very much.
Good job today, children.
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Část 3
Základní výrazy pro žáky

PUPILS LANGUAGE
Pokud se chceme opravdu dobře naučit anglicky je, potřeba angličtinu nejvíce používat.
První a nejčastější příležitost je používat ji co nejvíce při hodinách. Vaši učitelé se o to snaží
a vy to můžete zkusit také. Pustíme se do toho společně. Nezapomeňte, že kdykoliv budete
potřebovat, paní učitelka nebo pan učitel vám poradí.

Jak na to?
Podíváme se pro jaké činnosti angličtinu ve třídě používáme.

1. Potřebujeme rozumět tomu, co máme udělat.
Stand up. Sit down. Look. Listen. Do. Say.

Postav se.
Postavte se.

Sedni si.
Sedněte si.

Podívej se.
Podívete se.

Poslouchej.
Poslouchejte.

Udělej.
Udělejte.

Říkej.
Říkejte.

2. Jak to udělat.
Open. Close. Come. Go. Find. Show. Take. Put. Give.

Otevři.
Otevřete.

Zavři
Zavřete.

Pojď.
Pojďte.

Jdi.
Jděte.

Najdi
Najděte.

Ukaž
Ukažte.

Vezmi.
Vezměte.

Polož.
Položte.

Dej.
Dejte.

Get in pairs /
in groups of 4.

Read. Write. Sing a song. Play. Draw. Colour.

Rozdělte se do párů/
do skupin po 4.

Čti.
Čtěte.

Piš.
Pište.

Zazpívej/te
písničku.

Hrej.
Hrejte.

Nakresli.
Nakreslete.

Vybarvi.
Vybarvěte.

3. Potřebujeme se umět zeptat, když něčemu nerozumíme nebo si nejsme jistí.
Who? What? Where? When? Why? How many… numbers

Kdo? Co? Kde? Kdy? Proč? Kolik… čísla

person thing animal place/location time day season action

osoba věc zvíře místo/umístění čas den roční období činnost

4. Potřebujeme umět i jednoduše odpovědět a říci, co se nám líbí nebo nelíbí.
That’s s right. That’s wrong. I like it. No, I don’t like it.

To je správně. To je špatně. Líbí se mi to. Ne, to se mi nelíbí.

Yes, it is. No, it isn’t. Yes, they are. No, they aren’t.

Ano, je. Ne, není. Ano, jsou. Ne, nejsou.

(V angličtině je správné použít v odpovědi i část slovesa z otázky.)
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5. Chceme být k sobě zdvořilí.
Thank you. Not at all. It’ s OK. I’m sorry. It’ s all right. Can/May I have

…, please?
Děkuji. Není zač. To je

v pořádku.
Omlouvám se. To je

v pořádku.
Můžu si vzít...,
prosím?

6. Rádi si spolu hrajeme
Start. Stop. One, two, three. Play it with me. Let’ s play.

Začni.
Začněte.

Zastav/Přestaň.
Zastavte/Přestaňte..

Jedna, dvě, tři. Zahraj/Zahrajte si se
mnou.

Zahrajme si..

My turn. Your turn. Once again. That’s fair. That’s not fair.

Jsem na řadě. Jsi na řadě. Ještě jednou. To je fér. To není fér.

7. Umíme si pomoci
Help me, please. Can/May I help you? Look at me. Do it with me.

Pomoz/Pomozte
mi prosím.

Mohu ti/vám
pomoci?

Podívej/Podívejte se
na mě.

Dělej/Dělejte to se
mnou.

8. Potřebujeme se dovolit
Can/May I go
to the toilet?

Can/May I wash
my hands?

Can/May I have
a drink?

Can/May I have
a snack?

Mohu jít na záchod? Mohu si umýt ruce? Mohu se napít? Mohu se nasvačit?

9. Potřebujeme i pomoci někomu, kdo si třeba neví s nějakým úkolem rady.
Look here. Can/May I help you? Look at me. Do it with me.

Podívej/Podívejte se
sem.

Mohu ti/vám
pomoci?

Podívej/Podívejte se
na mě.

Dělej/Dělejte to se
mnou.


