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                žáci: obrázek dortu bez svíček      

1. část:  

Maňáska s připnutou jmenovkou - např. Tom, učitel schová za záda. Po „vykouknutí“ 
prostřednictvím učitele děti pozdraví: Hello a představí se - ukazuje na sebe: I´m Tom, 
rozloučí se: Good bye a opět se „schová“ za záda, scénka se opakuje, dokud děti nereagují.  

Maňásek si vybere žáka a vede s ním rozhovor: maňásek začíná: Hello, žák by měl také 
pozdravit. Pokud žák nereaguje, maňásek svůj pozdrav opakuje, dokud žák správně nereaguje. 
Maňásek pokračuje v rozhovoru: ukazuje na sebe a říká: I´m Tom. Žák by se měl také 
představit. Pokud žák nereaguje, maňásek svou větu opakuje, dokud žák neodpoví správně. 
Maňásek se rozloučí: Bye a čeká na odpověď žáka. Scénka se několikrát opakuje s různými 
žáky.  

Obměna: pozdravy: Good morning/Good bye 

představení se: My nameś Tom 

2. část: 

Maňásek pozdraví, představí se a ukazuje obrázek dortu se svíčkami např. se čtyřmi (počet 
svíček na dortu si zvolí učitel od 1 do 10, pro žáky je lépe postřehnutelný nižší počet!). 
Maňásek řekne jak je starý: I´m four. Maňásek počítá svíčky na dotru: one, two, three, four, 
ukazuje na sebe a říká I´m four. Děti dokreslují svíčky na svůj dort podle svého věku. 
Maňásek znovu ukazuje na svůj dort a říká: I´m four. Ukazuje na jednoho žáka a čeká na jeho 



reakci. Pokud žák nereaguje, opakuje maňásek svůj výstup (ukazování na dort a svou větu), 
dokud žák správně neodpoví.  

3. část: 

Maňásek celou scénku (pozdrav, ukazování, věta, rozloučení) zopakuje. Maňásek si vybere 
žáka a vede s ním rozhovor, scénka se několikrát opakuje s různými žáky.                                                          

 


