
3. Walky - Talky English 

 

V kurzu Walky Talky English jsme testovali metodiku na dvou různých prostředích, přičemž 
jsme použili dvě různé sady tematické slovní zásoby a instrukcí/plánu lekce.  
 

Lekce 1:  
Prostředí:     centrum města 

Anglická gramatika:  

 Dotazy na směr (kudy se dostanu…?) 
 Přítomný prostý a přítomný průběhový čas 

Slovní zásoba:    Procházka městem  
Názvy a jména míst (radnice, hlavní náměstí apod.) 

 

Flash-karty (příklad, naskenovaný, zrcadlově): 
 

 



 
 
 
 
 



 
Plán lekce: 

Fyzická 
aktivita 

Angličtina Časový 
odhad 

Chůze Vnímání okolí 5 min 

Zastávka Představení tématu, co se budeme učit a dělat. 
Na každé zastávce udělejte fotku. 

5 min 

Chůze Vnímání okolí 5 min 

Zastávka Rozdat karty, přečíst slovní zásobu, po jednom, spolu. Studenti 
nejdříve poslouchají bez čtení, potom čtou a vyslovují. 

5 min 

Chůze Studenti memorují slovní zásobu při chůzi 5 min 

Zastávka Zeptejte se na směr, studenti odpoví aglicky, potom 
pokračujeme podle jejich instrukcí. 
Procvičujte: Přejít přes most /ulici / podél  
Použijte frázi: There is …. something. 

10 min 

Chůze Studenti procvičují slovní zásobu ve dvojicích při chůzi 5 min 

Zastávka Další dotaz na směr, studenti odpoví a následujeme instrukce. 
Použijte frázi: There is …. something. 

5 min 

Chůze Studenti procvičují slovní zásobu ve dvojicích při chůzi 10 min 

Zastávka Park (bazén) – krátká hra (cvičení) na použití časů (jeden student 
předvede nějakou aktivitu (činnost)  a ostatní hádají, co to je 
Použijte frázi:  she is …ing. 

5 min 

Chůze Procvičujte výraz „co se děje kolem nás“ při chůzi, ve dvojicích. 10 min 

Zastávka Radnice (sochy čtyř ctností) 
Procvičujte předložky: (in front of, behind, in at on the street, in 
the square) 
Procvičujte fráze: Where is the fountain? Where is … 

10 min 

Zastávka Bludný kámen (Where is the wandering stone?)  

Najděte jej, znáte legendu – co se stane, když jej překročím? 

5 min 



 

Lekce 2:  
Prostředí:     přírodní rezervace “Vrbenské rybníky” 

Gramatika:  

 Číslovky (many, much, few, more, less…) 
 Přítomný prostý a průběhový čas 
 předložky 

 

Slovní zásoba:     “Fauna a flora kolem rybníků” 

 

Flash-karty (příklad, naskenovaný, zrcadlově): 

 



 
 
 
 



Plán lekce: 
 

Fyzická 
aktivita 

Angličtina Časový 
odhad 

Chůze Vnímání přírodního okolí 10 min 

Zastávka Rozdat sady karet, rychlá prohlídka karet (slovní zásoba), 
skupinový nácvik výslovnosti 

5 min 

Chůze Studenti si prochází karty a memorují slovní zásobu při chůzi 10 min 

Zastávka Skupinová práce, lektor opakuje slovní zásobu nahlas a ukazuje 

na dané předměty a používá číslovky (much, many, lot of, few…) 

Rozdat kartu s instrukcemi (množství – much, many) 

Lektor projde jednotlivá zadána společně se skupinou 

 

5 min 

Chůze Studenti plní zadání na kartě individuálně, opakování po celý čas 
procházky 

10 min 

Zastávka Zopakování zadání společně, lektor se ptá studentů, oprava 
případných chyb 

10 min 

Chůze Studenti opět memorují slovní zásobu z karet + používají 

odpovídající číslovku 

Studenti opakovaně prochází instrukce 

10 min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Karta s instrukcemi:  
 

1.   Popisujte, co vidíte. Použijte fráze: I can see… There is… 

Např. Tam je rybník. Vidím strom (stromy). Támhle je slunce. 

  

2.   Řekněte: 

Vidím chodníček. 

Toto je rybník. 

Támhle je kachna. 

Jsem na procházce. 

Svítí slunce. 

Toto je strom. 

Na stromě jsou větve a listy. 

Vidím květinu. 

Dýchám čerstvý vzduch. 

Fouká vítr. (Dnes nefouká vítr.) 

V rybníce jsou ryby. 

  

3.   Zeptejte se svého kolegy: 

Kolik vidíš stromů? (mnoho) 

Vidíš nějaké keře? 

Kolik je tady květin? 

Vidíš motýla (včelu, brouka)? (Nevidím žádného.) 

Kolik je ryb v tomto rybníce? 


