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Lekce 7 
Máme rádi 

PŠ - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI 
MŠ - MLADŠÍ ŠKOLNÍ  
 

AKTIVITA Popis, odkazy Časová 
dotace v 
minutách  

Rituální pozdrav:  
 

   

PŠ: Stojíme v kroužku a říkáme: (ruce v bok a točíme se) Dobrý 
den, dobrý den, (ruce zvedneme, točíme zápěstím) dneska 
máme hezký den. (dupeme) Nohy máme na dupání, ruce máme 
na mávání (máváme). 
 
MŠ: V lavicích, nebo v kroužku - stejné jako výše. Nebo pro 
starší něco obdobného. Osobně jsem pro hromadné pokřiky: Ve 
třech fázích:  

• (vytleskáváme hromadně a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, 
DO-BRÝ DEN, DO-BRÝ DEN.  

• (skandujeme a dupeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ DEN, 
DO-BRÝ DEN. 

• (vytleskáváme a skandujeme) A-HOJ, A-HOJ, DO-BRÝ 
DEN, DO-BRÝ DEN. 

5 

Opakování Opakujeme školní předměty a počítání, čí to je.  10 

Video https://youtu.be/851WaKG8yAs  2 

Učíme se 
akuzativ  

Velmi podrobný návod, jak toto udělat (i když se staršími 
dětmi) je zde na straně 8: 
 
https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-1-2/  
 
PŠ: bez nějaké zásadní gramatiky. Velmi komunikačně. 
Děti opravujeme jemně.  
Používáme slovní zásobu, kterou už známe. Takže záleží, 
co jste dělali. Akuzativ u dětí se učí nejlépe na jídle.  
 
1. Krok je to, že musím vysvětlit, co znamená mít rád.  
 
2. krok je tato konverzace:  
 
Učitel: Co to je? > Dítě: to je pomeranč. > Učitel máš rád 
pomeranč > Ano/ne 
 
3. krok 

20 

https://youtu.be/851WaKG8yAs
https://www.auccj.cz/cesky-s-vlastovkou-1-2/
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Co máš rád/a? > nabídnu na obrázku různá jídla. Pozor na 
plurál (špagety apod.)  
Viz obrázky níže 
 
Dítě vedeme k tomu, aby odpovídalo celou větou: 
Mám rád/a banán / čokoládu / mango / jablko /…  
 
MŠ: podobně, jen to zapisuji a víc opravuji a driluji a pak 
vytvoříme tabulku viz níže. Tu můžu vytisknout.  
 
 
Aby to bylo pak propojené nejen s jídlem, ale i s osobami, 
musíme se naučit odpověď na otázku.  
Koho máš rád? A protože nevím, koho teď mají doma a 
téma rodina jsme ještě nedělali, pracuju s tím, co je ve 
videu.  
Koho má ráda Kača? > Emila. 
Koho má rád Emil? > Kaču.  
K tomuto mám obrázek se srdíčkem dole v listu.  
Důležité:  

- Rozlišit mám rád jídlo a mám rád člověka.  
- Nechat děti tvořit otázky – ale to jen MŠ, nebo PŠ 

šikovnější 
 

PŠ (alternativa) Tanečky, modelování, jóga, něco pohybového.  10 

MŠ (alternativa)  5 

Vyrobte si talíř, 
vystříhejte ovoce 
a zeleninu 

Koupíte papírové talíře, nebo si je nakreslíte a vystřihnete. 
Vystříháte/vybarvíte jídlo. Nalepíte na talíř každý za sebe, 
co má rád a pak to ostatním v kruhu říkáte.  

Já mám rád mango a čokoládu.       Děti to velmi baví. 
Každý má svůj talíř, který si vyrobil. 

10-45 

Ukončení hodiny U malých dětí může být stejný jako na začátku. U starších (do 
osmi let) zase nějaké zvolání, vzájemné zatleskání: tleskáme si a 

učitel říká: jste super a ukáže palce nahoru 😊 

2 
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Obrázky k použití (tyto konkrétně používám ke kvartetu, proto 

mají takový tvar a rámeček – 4x vytisknu a hrajeme kvarteto. 

Pozor musí se tisknout na tvrdý papír.) 
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K vytištění dětem do sešitu 
Mužský rod neživotný To je banán.  Mám rád banán. 

To je džus. Mám rád džus.  

Mužský rod životný To je Emil Mám rád Emila 

To je Kuba Mám rád Kubu. 

Ženský rod To je čokoláda.  Mám rád čokoládu. 

To je rýže. Mám rád rýži.  

Střední rod To je maso. Mám rád maso 

To je rajče.  Mám rád rajče.  

Případně jen takto  
Ten  To je banán.  Mám rád banán. 

To je džus. Mám rád džus.  

Ten  To je Emil Mám rád Emila 

To je Kuba Mám rád Kubu. 

Ta  To je čokoláda.  Mám rád čokoládu. 

To je rýže. Mám rád rýži.  

To To je maso. Mám rád maso 

To je rajče.  Mám rád rajče.  

Nebo takto 
To je banán.  Mám rád banán. 

To je džus. Mám rád džus.  

To je Emil Mám rád Emila 

To je Kuba Mám rád Kubu. 

To je čokoláda.  Mám rád čokoládu. 

To je rýže. Mám rád rýži.  

To je maso. Mám rád maso 

To je rajče.  Mám rád rajče.  
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