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1. část: představení se, otázka What´s your name? 

Žáci sedí v kruhu, učitel začíná: drží míč a představuje se větou My name´s xx. S otázkou 
What´s your name? míč předá žákovi vedle sebe. Žák by měl odpovědět celou větou, popříp. 
jen svým jménem nebo větou I´m xx a měl by se správně zeptat souseda, kterému předá míč. 
Pokud žák nereaguje, učitel svůj výstup opakuje, dokud žák správně nereaguje. S otázkou 
učitel žákům pomáhá. Míč si žáci předávají po kruhu soused sousedovi. Každý žák se 
představí a zeptá se. 

2. část: představení se, otázka How old are you?  

Učitel začíná, drží míč a představí se a řekne jak je starý. Míč předává sousedovi s otázkou 
How old are you? Žák by se měl představit a odpovědět celou větou na otázku, popříp. jen 
číslem a měl by se správně zeptat souseda, kterému předá míč. . Pokud žák nereaguje, učitel 
svůj výstup opakuje, dokud žák správně nereaguje. S otázkou učitel žákům pomáhá. Míč si 
žáci předávají po kruhu soused sousedovi. Každý žák se představí a zeptá se. 

3. část: pozdrav, otázka What´s your name?  

Žáci stojí v kruhu, učitel začíná: pozdraví libovolného žáka v kruhu: Hello! (Good morning!) 
a hodí mu míč. Učitel se ho zeptá: What´s your name?. Žák chytí míč a odpoví. Žák s míčem 
pozdraví kohokoliv v kruhu, hodí mu míč a správně se zeptá a oslovenému hodí míč. 
S otázkou učitel žákům pomáhá. Hra pokračuje.  

4. část: 



Totéž s otázkou How old are you? Žáci při pozdravu připojují jméno vybraného kamaráda - 
pozor na zachování 1. pádu jmen! 

 


