
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Jana Rubnerová 

2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra francouzského jazyka a literatury 

 

 

 

 

Diplomová práce 

 

 

Hry a herní aktivity ve výuce FJ 

 

 

 

 

 

 

 

vedoucí bakalářské práce: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. 

autor diplomové práce: Bc. Jana Rubnerová 

obor studia: N Fj - Pg 

rok dokončení práce: 2016 

  



 

 

 

Prohlášení 

  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Hry a herní aktivity ve výuce FJ  vypracovala 

samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu 

literatury.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 10. 6. 2016       .................................................  

          Bc. Jana Rubnerová 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. za cenné připomínky a rady, 

kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. 

  

 

  

 



 

 

Název: Hry a herní aktivity ve výuce FJ 

 

Anotace: Diplomová práce se zabývá aktivizační metodou didaktické hry a její aplikací do 

vyučovacího procesu. Zaměřuje se jak na její teoretický popis, tak i na její praktické využití při 

výuce francouzského jazyka. Představíme ji jako jeden ze způsobů, jak zábavnou formou 

procvičovat, ale i získávat nové znalosti a dovednosti. Popíšeme její místo v kurikulárních 

dokumentech, stejně jako její hlavní aspekty. Zdůrazníme její přínos, ale i možné obtíže při 

jejím použití ve výuce cizího jazyka. Uvedeme průběh hry a atmosféru vhodnou k jejímu 

použití. V praktické části se zaměříme na samotné aktivity vhodné pro úrovně A0 až A2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
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Annotation: Le mémoire de master se focalise sur la méthode d´activation du jeu didactique et 

son application dans le processus de lˈenseignement. Il se concentre sur la description théorique 

au même titre que sur l´utilisation pratique au cours de l´enseignement de la langue française. 

Il le présente comme lˈune des manières dˈapprentissage qui permet par une forme divertissante, 

dˈacquérir et de réviser les nouveaux savoir-faire et les nouvelles connaissances. Il décrit sa 

place dans les documents curiculaires, de la même manière que ses aspects principals. Il 

souligne les avantages associés au jeu en classe de langue étrangère aussi bien que les difficultés 

les plus fréquentes. Il mentionne le déroulement du jeu et lˈatmosphère qui y est propice. La 
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Abstract: This thesis deals with method of activation of didactic games and its application 

into the teaching process. It's focused on the theoretical description and also on the practical 

use in the teaching of the French language. This method is introduced as one of the ways how 

to practice language in funny form, but also to gain new knowledge and language skills. We 

will describe its major aspects and also its place in the curriculum documents as well. We will 

emphasize its benefits, but also the possible difficulties in its application into the teaching of 

foreign language. We will mention the process of the game and the atmosphere appropriate to 

it's use too. In the practical part we will focus on the activities which are suitable for level A0 

to A2 of the Common European Framework of Reference for Languages. 
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Úvod 

 

  Téma diplomové práce - Hry a herní aktivity ve výuce FJ – jsme zvolili, neboť se 

didaktickou hrou a jejím využitím při výuce francouzského jazyka aktivně zabýváme. Využití 

této metody je v současné době stále více populární a je třeba umět tuto metodu správně 

používat tak, aby nejen bavila, ale především aby splnila svůj pedagogický cíl, tedy naučit nebo 

procvičit probírané učivo. V dnešní době je znalost cizích jazyků nezbytnou součástí vzdělání 

každého člověka. Touto prací chceme dokázat, že hra pomáhá k efektivnímu osvojení cizího 

jazyka tím, že studenty samotné učení baví. Ukážeme, že lze didaktickou hru aplikovat při 

výuce každého předmětu, kdy záleží pouze na zkušenostech a ochotě pedagoga tuto metodu 

používat. Předvedeme, že u výuky cizích jazyků je její využití usnadněno množstvím rozličných 

probíraných témat a komunikačním rázem vyučování. Učitel cizího jazyka má k dispozici 

rozsáhlé množství již připravených her, které jsou běžně dostupné na českém trhu (např.: 

jazyková pexesa, hry od společnosti Eli).  

 

Cílem této práce je obhájit používání této metody, ukázat její pozitiva, ale  

i negativa, pokusit se nalézt pracovní postup, který bude zároveň vzdělávat, ale i bavit a tím 

motivovat studenty k osvojení jazyka a k lepším výkonům.  

  

 Při výuce francouzštiny velice často používám právě metodu didaktické hry. Z vlastní 

zkušenosti mohu říci, že se mi její užívání v mnohém vyplácí. Zdůrazníme, že tato metoda 

studenty nejen baví, ale díky ní se i mnohému naučí. Popíšeme, že pomáhá jak při upevňování 

již naučené látky, tak při osvojování látky nové. Podtrhneme její silný motivační charakter, 

který žene i méně zdatné studenty k lepšímu výkonu. Hra studentům pomáhá ztratit ostych při 

používání cizího jazyka, nebojí se udělat chybu ani si ji opravit. Uvedeme také socializační 

povahu metody, která zlepšuje vzájemné vztahy ve třídě a tím podporuje výuku. Neopomeneme 

s tím spojenou pozitivní atmosféru, která je méně formální, a studenti se při vyučování cítí 

uvolněně a příjemně.  

  

 V této práci se zaměřujeme na využívání her na druhém stupni základních škol, na 

školách středních a na gymnáziích. Používáme proto termín žák i student v rovnocenném 

postavení.  
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 Hrou budeme rozumět jak hry kolektivní a skupinové, tak i hry individuální. Zahrnuty 

budou veškeré činnosti s herními rysy jako například pexesa, binga a společenské hry, stejně 

jako přiřazování obrázků a skládání vět za pomoci kartiček.   

 Tato práce se zaměřuje jak na teoretické zvládnutí didaktické hry, tak na praktický popis 

jednotlivých herních aktivit. Teoretická část nám pomůže lépe se orientovat ve struktuře her a 

v aspektech, které jsou s ní spojeny. Umožní lepší vhled do jejího průběhu  

a usnadní pochopení přínosu této metody. Nebudeme opomíjet ani obtíže s ní spojené  

a navrhneme jejich možné řešení. Podíváme se na postavení didaktické hry v kurikulárních 

dokumentech, jakými jsou rámcové vzdělávací programy a Společný evropský referenční 

rámec pro jazyky. Zdůrazníme vhodnou herní atmosféru a uvedeme, jakými postupy jí lze 

dosáhnout a jaký vliv bude mít na celkový vzdělávací proces.  

 V praktické části předložíme některé hry vhodné pro úroveň A0, tedy úplných 

začátečníků, až po úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 

Veškeré aktivity byly v praxi vyzkoušeny, proto uvádíme i jejich možné obtíže a modifikace, 

se kterými můžeme dále pracovat.  

 Teoretická část je nezbytným základem pro správné užívání této metody tak, aby 

naplnila své didaktické poslání, tedy aby nejen bavila, ale také aby se držela stanoveného 

pedagogického cíle.  

  

 Tato diplomová práce čerpá v teoretické části převážně z těchto autorů Silva (2008), 

Kotrba (2007), Jankovcová (1989), Čáp (2007) a Weiss (2002). Praktická část staví na dílech 

Buttnerové (2013), Weisse (1983), Eibenové (2013) a Juliena (1988). Stejně jako na 

jazykových příručkách od Loiseau (2005, 2007), Siréjols (2007, 2008) a Chauvet (2008).  
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1. Teoretické ukotvení hry jako výukové metody a její aspekty 

 

 V této práci se budeme zabývat hrou jako výukovou metodou, jejími aspekty  

a širokým polem jejího použití ve výuce cizích jazyků. V teoretické části popíšeme nejen její 

možné dělení, ale také postupy a okolnosti, které musíme zohledňovat při její aplikaci. 

 

 Na úvod se pokusíme vymezit termín hra, který je používán v mnoha významech. 

Psychologický slovník definuje hru jako jednu ze základních lidských činností. Je to činnost 

smyslová, provázená pocity napětí a radosti, motivovaná především prožitky, má pozitivní 

důsledky na relaxaci, rekreaci a na duševní zdraví (Hartl 2000, s. 195-196).   

Čáp (2007, s. 284) uvádí: „Psychologové, pedagogové i představitelé jiných oborů se 

pokoušeli hlouběji pochopit a vysvětlit hry, vytvářeli různé teorie her. V průběhu svého vývoje 

byla hra chápána jako projev přebytku energie; jako nácvik, sebeutváření, příprava pro 

produktivní život dospělého; jako projev vrozených motivačních tendencí člověka, jako 

prostředek odreagování napětí. Každá z těchto teorií vystihla některý dílčí aspekt hry.“  

 Podle Průchy (2007, s. 92-93) je hra tvořena mnoha aspekty, jako jsou motivace, 

kreativita, relaxace, poznávání, představivost, procvičování, emoce, pohyb, socializace, 

diagnostika a terapie.  

 Hra je chápána obecně jako velmi důležitá činnost pro rozvoj a vývoj dětí i dospělých. 

Hra, práce a učení jsou základní činnosti člověka, které od sebe nelze oddělit (Čáp 2007,  

s. 284-285).    

 

 Většinu výše jmenovaných složek obsahuje i didaktická hra tak, jak ji budeme popisovat 

v této práci. Zaměříme se především na její funkci motivační, socializační  

a kreativní. Hra nám bude sloužit jako prostředek k upevňování, opakování a získávání nových 

znalostí. Zaměříme se na ni jako na potenciál rozvoje kompetencí, a to především na rozvoj 

komunikace, kooperace, schopnost řešit problémy, schopnost učit se a soustředit se  

a schopnost uplatňovat znalosti.  

 Nejprve hru zařadíme do systému výukových metod a upřesníme její klasifikaci tak, jak 

ji budeme používat v praktické části této práce. Dále se podíváme, zda je tato metoda 

uplatňována v kurikulárních dokumentech, jakými jsou rámcové vzdělávací programy  

a Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Popíšeme její hlavní aspekty, přínos  

a možné obtíže při jejím užití, její průběh a atmosféru, která je k její realizaci nezbytná 
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1.1 Hra jako výuková metoda 

 

Používáme-li termín hra, máme na mysli hru didaktickou, tedy takovou, jež má za cíl 

rozvinout dovednosti hráče v průběhu herní aktivity. Hra tedy bude mít vždy jasně definovaný 

smysl a stejně tak i pravidla. Bude mít dané nástroje, strukturu, kontext a atmosféru (Průcha 

2007, s. 51). 

 Využitím her ve vzdělávání a výchově se zabýval již Komenský (2003), (1874) nebo 

Montessori (2012), přesto není použití hry jako jedné z výukových metod zcela samozřejmé.  

Podle Houšky (1993, s. 64) existuje vžitý názor, že při nástupu do školy končí období her  

a začíná období práce, tedy učení. Práce je povinnost, kterou dělat musíme, kdežto hra je 

činnost, která nás baví a při níž se uplatňuje více vnitřní motivace než vnější (Houška 1993,  

s. 65). Hra jako výuková metoda nám pomůže mobilizovat aktivitu žáků a studentů. V jejím 

průběhu  studenti rozvíjejí své kompetence (např.: učí se organizovat vlastní činnost, 

spolupracovat s ostatními a osvojovat si komunikační dovednosti) (Veteška 2008, s. 46–49). 

Dle Houšky (1993, s. 65) je hra vnímána jako učení se v druhém plánu. Autor uvádí, že 

nejprve dochází k získání znalostí a následně formou hry k jejich procvičení. V současné době 

se užití hry jako výukové metody uplatňuje stále častěji. Pomocí hry se dají nejen upevňovat a 

procvičovat nabyté dovednosti, ale i nové dovednosti a znalosti získávat (Silva 2008, s. 13-14). 

Maňák a Švec (2003, s. 42) řadí didaktickou hru mezi výukové metody aktivizační.  

Tyto metody umožňují studentům aktivně se zapojit do procesu učení, prosazují problémový 

přístup k učení a často mají hravý charakter. Pomáhají rozvíjet  kreativní myšlení, samostatnost 

a flexibilitu.   

 Didaktická hra musí respektovat určité zákonitosti. Učitel je  jejím hlavním 

koordinátorem, vede aktivitu a dohlíží na její průběh (Houška 1993, s. 65).  Účastníci by ji měli 

hrát dobrovolně a rádi, pomocí toho bude získávání a procvičování znalostí snazší. I zde, stejně 

jako při celém procesu učení,  hraje důležitou roli učitel. V případě, že herní aktivita učitele 

nebaví, nebude bavit ani studenty, a naopak, když je učitel správně motivován, může správně 

namotivovat i studenty (Hrabal 2010, s. 40).  Dalším hlediskem jsou jasná  

a jednoznačně daná pravidla a jejich dodržování (Vanthier 2009, s. 57-59). Herní proces 

ovlivňuje mnoho další aspektů, o některých se zmíníme v kapitole Hlavní aspekty hry.  
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Hra, stejně jako každá výuková metoda, slouží k naplnění určitého didaktického cíle. 

Při užití hry je nezbytné držet se jistých pravidel. Dle Kotrby (2007, s. 96-97) a Vanthierové 

(2009, s. 57-59) máme: 

 • zohledňovat věk a individuální odlišnosti dítěte; 

 • vycházet ze zájmů a znalostí žáka; 

 • brát zřetel na prostředí, pomůcky a metody; 

 • umět dobře organizovat a mít jasná pravidla; 

 • zvládnout zhodnotit hru. 

 

Klasifikace didaktické hry  

  Dělit didaktickou hru lze z mnoha různých hledisek. Zvolili jsme klasifikaci podle 

Dyšinského (1972, s. 144), kterou budeme užívat při konkrétním popisu her v závěrečné 

kapitole.  

Klasifikace didaktické hry na základě: 

 

 1. cílů  

 poznávací  

Poznávací hra umožňuje studentům osvojit si nové dovednosti a znalosti. 

K získání dovedností dochází buď před začátkem hry, nebo v jejím průběhu (např.: 

Povolání, Přídavná jména – postavení, Slovesa - bingo).   

   kontrolní 

 Kontrolní hra pomáhá procvičit a upevnit již probrané učivo. Hra často rozšiřuje 

slovní zásobu a již získané znalosti a dovednosti utužuje (např.: Sestav větu, Každodenní 

činnosti, Občanský průkaz). 

 

 2. reakcí    

  pohybové 

 U pohybových her se studenti přemisťují po prostoru učebny. Tento prostor je 

vždy nutné zohlednit a hru mu přizpůsobit (např.: Předměty v učebně, Potraviny, 

Barvy). 
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klidné 

 U klidných her se studenti nepohybují po prostoru učebny. Hra je většinou 

realizována vsedě nebo s minimem pohybu (např.: Slovesa – pexeso, Lidské tělo, 

Znalosti). 

 

 3. počtu hráčů 

  individuální 

 Individuální hra je taková, kterou uskutečňuje student sám. Umožňuje rozvoj 

samostatného jednání a schopnost sebereflexe (např.: Občanský průkaz, Uhodni postavu 

z Asterixe a Obelixe, Sestav větu). 

  skupinové 

 Při těchto hrách jsou studenti rozděleni do skupin po dvou a více hráčích, kteří 

většinou hrají proti sobě. Tyto aktivity mohou mít soutěživý charakter (např.: Potraviny, 

V restauraci, Aktivity). 

  kolektivní 

 Do kolektivních her se zapojuje celá třída, každý student hraje sám za sebe. Tyto 

aktivity mohou mít soutěživý charakter (např.: Piráti, Slovesa – bingo, Hádání 

osobností). 

 

 4. tempa 

  na rychlost 

 Hry na rychlost mají ke své realizaci jasně vymezený časový limit, po jeho 

uplynutí hra končí. Další možností je, že rychlejší hráč vyhrává. (např.: Ovoce  

a zelenina, Předměty v učebně, Piráti). 

  na kvalitu 

 Zaměřují se na správné splnění zadaného úkolu, rychlost nemusí hrát roli, důraz 

je kladen na úkol samotný. Hodnotí se jeho provedení (např.: Kdo to je?, V obchodě, 

Přídavná jména).  

 

 5. počtu aplikací 

  specifické  

 Mezi specifické hry patří takové činnosti, u kterých nelze změnit obsah bez 

celkové změny hry. Možnosti jejich opakovaného užití jsou buď omezené, nebo nejsou 

možné vůbec (např.: Rodina, Poznej Evropu). 
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  univerzální  

 Univerzální hry jsou naopak takové, které lze užít pro různé okruhy učiva bez 

změny herní struktury (např.: Aktivity, Hádání osobností, Slovesa - kartičky). 

 

 Každou didaktickou hru popisujeme z hlediska více kritérií. Například hra Občanský 

průkaz je hrou kontrolní, klidnou, individuální a orientovanou na kvalitu. Jednotlivá kritéria se 

mezi sebou nemusejí vylučovat, například Předměty v učebně mohou být zároveň hrou 

poznávací i kontrolní, individuální i skupinovou. Záleží na volbě cíle, s nímž hru aplikujeme. 

Popsaná klasifikace umožňuje uvědomit si, jak široké možnosti má tato vyučovací metoda. 

  

 Hra je jednou z výukových metod, která umožňuje procvičení probraného učiva, ale  

i osvojení nových dovedností a znalostí. Svým založením má často socializační charakter  

a umožňuje vytvoření příjemného pracovního prostředí. 
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1.2 Hra ve výuce cizích jazyků 

 

Rámcové vzdělávací programy jsou hlavním kurikulárním dokumentem českého školství, 

proto  považujeme za důležité, metodu hry ukotvit a objasnit její roli v tomto dokumentu tak, 

aby byla jasně daná návaznost na další praktickou část této práce. Zaměříme se na důležité 

aspekty, které tato metoda podporuje a rozvíjí. Poukážeme na pojetí dalšího cizího jazyka   

a na jazykové úrovně SERRJ dle MŠMT. Odůvodníme dále pojaté struktury a zaměření. 

  

1.2.1  Metoda hry a její místo v RVP a SERRJ 

 

V této části se budeme snažit zjistit, jaké místo v  dokumentech RVP a SERRJ je věnováno 

hře jako výukové metodě a zda toto zjištění bude pro tuto práci relevantní. 

 Pokud se blíže podíváme na rámcové vzdělávací programy, a to jak pro základní 

vzdělávání, tak i pro nižší gymnázia, gymnázia a střední školy, nenajdeme v nich pojetí hry 

jako výukové metody. Hra je zmiňována pouze v tělesné a hudební výuce, a to v rámci 

pohybové a taneční hry (RVPZV 2005, s. 98) a hry na hudební nástroj (RVP G 2007, s. 52) 

(RVP ZV 2005, s 68).  V dokumentu, ze kterého RVP vychází, tedy Společný evropský 

referenční rámec pro jazyky (SERRJ 2001), se ve čtvrté kapitole Užívání jazyka  

a uživatel/student jazyka, podkapitola Komunikativní úlohy a cíle stručně zabývá hrou, a to jako 

hravé užívání jazyka (SERRJ 2001, s. 57).  Tato část uvádí: „Hravé užívání jazyka  

a užívání jazyka při hrách je často důležitou součástí jazykového učení a rozvoje, […]“ (SERRJ 

2001, s. 57).  Dále je zde rozdělení činností, při kterých se může jazyk užívat ke hře, do tří 

oblastí: 

1. Společenské jazykové hry (ústní, písemné, audiovizuální, stolní a karetní hry, šarády 

atd.) 

2. Individuální aktivity (hádanky a hlavolamy, hry vysílané v médiích atd.) 

3. Slovní vtipy a hříčky (například v reklamách, v novinových titulcích, graffiti) 

Vzhledem k charakteru této práce se budeme pohybovat v první oblasti. Pro klasifikaci her 

budeme však používat dělení podle Dyšinského (1972, s. 144), které je uvedeno  

v předchozí kapitole. Toto rozdělení je podrobnější a pro naše účely vhodnější.  

Zjistili jsme, že ani jeden z uvedených dokumentů se hře jako výukové metodě nevěnuje. 

V RVP není hra zmíněna vůbec, v SERRJ pak pouze jako podkapitola. Hra je zde zmíněna jako 
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jedna z důležitých částí výuky jazyka, tento fakt pak dává hlubší smysl užívání hry jako jedné 

z výukových metod. 

 

1.2.2  Pojetí výuky dalšího cizího jazyka v RVP 

 

V této podkapitole stručně nastíníme, jaké je pojetí výuky dalšího cizího jazyka 

z hlediska RVP a jaká je požadovaná výstupní úroveň jazyka dle SERRJ.  

 Popisované aktivity jsou především zaměřeny na žáky druhého stupně základních škol 

a nižšího stupně gymnázia, stejně jako pro studenty vyššího stupně gymnázia a studenty 

čtyřletých gymnázií nebo středních škol.  

 Z hlediska RVP (RVP ZV 2005, s. 21) by se měl další cizí jazyk začít vyučovat na 

druhém stupni základních škol a na nižším stupni gymnázií tak, aby žáci dosáhli alespoň úrovně 

A1 a následně v dalším cizím jazyce pokračovali na gymnáziu či střední škole, aby dosáhli 

výstupní úrovně B2.  

Rámcové vzdělávací programy počítají i s variantou výuky dalšího cizího jazyka až od 

střední školy, a to tak, aby alespoň v jednom cizím jazyce (Cizí jazyk nebo Další cizí jazyk) 

bylo dosaženo výstupní úrovně B1 (RVP G 2007, s. 13). 

Toto kritérium je pro vyučující druhého cizího jazyka velice obtížné, neboť většina 

jazykových učebnic, které se řídí rozdělením SERRJ, je koncipována na dva roky, takže jedna 

učebnice je učitelem probírána dva roky, aby došlo k postupu na úroveň A1.   Dva roky výuky 

při týdenní dotaci tří vyučovacích hodin týdně počítá se získáním úrovně A1. Na získání úrovně 

B1 je tedy třeba šesti let výuky, což se jeví jako velmi obtížné vzhledem ke čtyřletému trvání 

střední školy.  

Z výše uvedeného vyplývá, že se nebudeme zaměřovat na konkrétní výukový stupeň  

a věk žáků, ale budeme hry dělit dle jazykové úrovně Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky (SERRJ 2001), který je zcela v souladu s RVP. Herní aktivity budeme 

následně přizpůsobovat věku žáků, stejně tak jejich fyzickému a psychickému vývoji. 

 

1.2.3  Rozvoj klíčových kompetencí v herních aktivitách 

 

 V této podkapitole obecně načrtneme, které klíčové kompetence mohou herní aktivity 

rozvíjet z hlediska RVP pro základní školy a RVP pro gymnázia. U klasifikace jednotlivých 

aktivit pak budeme konkrétně zmiňovat, kterou kompetenci daná aktivita rozvíjí dle Vetešky 
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(2008). Z klíčových kompetencí vybereme pouze ty, které se herními aktivitami dají 

v dostatečné míře rozvíjet, ovšem i nejmenované kompetence mohou být okrajově rozvíjeny. 

 

 Hra rozvíjí v první řadě kompetence sociální a personální, kdy se žák přizpůsobuje 

měnícím se pracovním podmínkám a dle svých možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje (RVP 

G 2007, s. 10)vzhledem k možné změně sociálních pozic ve třídě, kdy i student s horší znalostí 

jazyka může uspět a naopak. Velice důležitým faktorem při skupinových hrách je pak aktivní 

spolupráce při dosahování společných cílů.  

 Zvolené aktivity jsou převážně zaměřeny na rozvoj a upevnění slovní zásoby a tím 

podporují především kompetence komunikativní, kdy žák rozumí sdělením různého typu 

v různých situacích a správně je interpretuje a reaguje na ně. Prezentuje vhodným způsobem 

svou práci i sám sebe (RVP G 2007, s. 9).  

 U aktivit, kde je třeba kreativního přístupu žáka, dochází k rozvoji kompetence k řešení 

problémů. Žák vytváří hypotézy, navrhuje možné kroky a zvažuje různé možnosti řešení 

problémové situace (RVP G 2007, s. 9).  

 V neposlední řadě pak rozvíjí kompetence k učení. Kriticky hodnotí pokrok při 

dosahování cílů, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastního úspěchu  

i neúspěchu čerpá poučení pro další práci (RVP G 2007, s. 9). Hra se pro žáka může stát jednou 

ze strategií k učení, kdy si i sám pro sebe bude vyhledávat takové aktivity, které mu umožní 

lepší osvojení jazyka, obzvlášť pokud mu standardní strategie nevyhovují (např.: memorování 

slovíček ze seznamu).  

 Obecně jsme shrnuli čtyři klíčové kompetence, které jsou  nejvíce rozvíjeny při herních 

aktivitách. Nechceme tím však říci, že ostatní kompetence rozvíjeny nejsou. Například u 

kompetencí občanských je podporován respekt k různorodosti hodnot, názorů, postojů a 

schopností ostatních lidí (RVP G 2007, s. 10).  

 Je nutné zdůraznit motivační roli hry u studentů a její propojenost s kompetencemi 

k učení. Některým studentům dělá velký problém učit se klasickým způsobem, a to například z 

důvodu specifické poruchy učení (Zelinková, 2003). Hra je pak pro ně vhodnou alternativou. 

Pokud je to možné, snažíme se poskytnout herní materiály studentům, aby si  

i doma za pomoci obrázků nebo kartiček daný jev osvojili. Sami si pak tvoří podobné struktury 

a tím rozvíjejí své kompetence k učení. 
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1.2.4  Další cizí jazyk – vzdělávací obsah 

 

Vzdělávací obsah je v RVP rozdělen do tří oblastí, a to na receptivní, produktivní  

a interaktivní řečové dovednosti (RVP G 2007, s. 16-17). Z tohoto pohledu se zde nejvíce 

zaměříme na produktivní a interaktivní řečové dovednosti. 

 Tato práce se věnuje v první řadě hrám, které jsou určeny pro jazykovou úroveň od A0 

do A2, s možností modifikace do vyšších úrovní, pokud je tak uvedeno. Z tohoto důvodu 

probíhá vysvětlování složitých pravidel v mateřském jazyce, v cílovém jazyce vysvětlujeme 

jednodušší pravidla. V průběhu herní aktivity je většinou stanovena komunikace pouze 

v cílovém jazyce, a to jak mezi žáky vzájemně, tak především ze strany učitele.  

Učitel musí jasně stanovit, kdy bude mluvit mateřským jazykem a kdy cílovým. Vhodné 

je použití otočné vlajky. Postačí formát A4 - z jedné strany česká a z druhé strany francouzská 

vlajka je viditelně umístěna a vyučující ji dle potřeby otočí a již nemusí složitě vysvětlovat 

používaný jazyk (Buttner 2013, s. 33). Dochází tedy k rozvoji receptivních dovedností, které 

následně vedou k podpoře produktivních a interaktivních řečových dovedností, protože pokud 

se učitel vyjadřuje pouze v cílovém jazyce, jsou studenti motivování ho sami používat. Nejvíce 

jde samozřejmě o komunikaci s vyučujícím, neboť ten se jinak může tvářit, že nerozumí, méně 

pak se svými spolužáky. Pak už záleží na učiteli, aby v rámci hry stanovil pravidla a případně 

sankce za komunikaci v mateřském jazyce (Buttner 2013, s. 14). Situace, kdy všichni ve třídě 

budou mluvit pouze cizím jazykem, je ideální. Záleží na zvolené aktivitě a na jazykové úrovni 

skupiny, ale i jedinců.  

Vzhledem k typu níže popisovaných herních aktivit budou nejvíce podporovány 

produktivní řečové dovednosti (RVP G 2007, s. 16), které je učitel snáze schopen regulovat  

a docílit tak používání cílového jazyka.  

Ve struktuře popisovaných her se dále nebudeme věnovat řečovým dovednostem tak, 

jak jsou popsány v RVP, budeme se držet rozvržení dle SERRJ na čtyři kategorie,  

a to porozumění mluvenému slovu, porozumění psanému slovu, písemný projev a mluvený 

projev (SERRJ 2001, s. 17). Jak již bylo uvedeno, naším hlavním cílem je právě rozvoj 

mluveného projevu, a proto také většina aktivit je zaměřena právě na tuto obtížnou oblast, která 

se velice špatně stimuluje. Nebudeme však opomíjet ani tři předchozí, které jsou při osvojování 

cizího jazyka také velice důležité, a to zejména s důrazem na porozumění mluvenému slovu. 

Při uplatňování této metody budeme mít na zřeteli především jazykové úrovně, kterých chceme 

dosáhnout.  
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 Tato část se snaží propojit strukturu herních aktivit tak, jak jsou uvedeny v praktické 

části této práce s hlavním dokumentem českého školství s cílem, aby vše do sebe harmonicky 

zapadalo a mělo jasně danou osnovu. Záměrně se nevěnuje učivu, reáliím ani průřezovým 

tématům, které spadají pod konkrétní tematické plány. Konkrétní ukotvení daných aktivit je 

formulováno v popisu herní struktury. Cílem je obecné ukotvení metody a možnosti jejího 

využití tak, aby popis dalších herních struktur byl přehledný a logicky navazoval. 
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1.3 Hlavní aspekty hry 

 

 Pokusíme se vymezit hru a její užití ve výuce cizích jazyků. Jak již bylo řečeno, hra má 

ve výuce své nezastupitelné místo (Houška 1993, s. 64). Použití této metody skýtá velký 

potenciál (Jankovcová 1989, s. 99),  opomenout nesmíme ani její socializační přínos (Hartl 

2000, s. 195). Dobře připravená hra a správně motivovaná skupina se při hraní snadno sblíží  

a její členové si vytvoří kladný vzájemný vztah, který usnadní proces výuky jazyka (např.: ztráta 

studu při řečové produkci).   

Používání této metody je ovlivněno celou řadou faktorů. S některými je možno 

pracovat, tedy je ovlivnit (např.: učitel správně namotivuje třídu před užitím hry), jiné jsou 

předem pevně dány a nelze je měnit (např.: velikost učebny nebo počet žáků ve třídě).  

Předložme čtyři nejdůležitější aspekty, které se uplatňují v každé hře a s nimiž při 

používání hry jako výukové metody musíme počítat. Jsou to (1) nástroje, (2) struktura hry, (3) 

prostředí a (4) atmosféra. Vybrali jsme  rozdělení podle Silvy (2008), které se nám zdálo 

nejpřínosnější. Atmosféře věnujeme celou kapitolu, proto ji pouze stručně popíšeme. 

 

1.3.1 Nástroje 

 

Prvním aspektem jsou dle Silvy (2008, s. 15-16) nástroje, tedy předměty nezbytné 

k uskutečnění hry. Jejich hlavním  účelem je naplnit funkci hry. Nástroje mohou být přímo 

určeny ke hře (např.: karty, kostky) nebo se může jednat o předměty, které prvotně ke hře 

neslouží (např.: hrnek, fix). Předmět lze užít buď pouze pro jednu konkrétní hru, nebo je 

víceúčelový a je možné ho používat opakovaně. Netřeba dodávat, že víceúčelové předměty jsou 

vhodnější. Je třeba mít na zřeteli i materiál, z kterého je předmět vyroben. Je vhodné, aby se dal 

používat opakovaně a nedocházelo k jeho poškození. Některé nástroje se dají zakoupit 

v obchodě jako hry určené k výuce (např.: hry od společnosti Eli) nebo jako materiál, který ke 

hře přizpůsobíme (např.: hru Člověče, nezlob se). Další možností je výroba vlastních materiálů 

(např.: hra Občanský průkaz). Zde je nutné zdůraznit, že je tato činnost nesmírně časově 

náročná a vyžaduje určitou dávku šikovnosti. Nesmíme podceňovat ani vizuální stránku 

nástrojů, protože předmět, který se bude studentům líbit, budou chtít  

i používat a naopak. Kvalitně připravená hra, jejíž estetické zpracování bude špatné, nebude 

mít zdaleka takový úspěch jako hra vizuálně dobře provedená. Tato stránka je často 

podceňována, což je patrné na některých pexesech, kdy nás samy obrázky odrazují od hry.    
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1.3.2 Struktura hry  

 

Struktura hry je dalším aspektem, který je dán herními pravidly. Ta musí být vždy jasná, 

srozumitelně vysvětlená a hlavně dodržovaná. Pravidla je nezbytné stanovit před samotnou 

hrou, důraz klademe na jejich jasnost a jednoduchost vysvětlení (Kotrba 2007,  

s. 96). Obecným trendem jsou jednoduché hry s jednoznačnými pravidly, které nevyžadují 

zdlouhavá vysvětlení. Hře samotné pak věnujeme maximum času. Houška (1993, s. 65) uvádí, 

že čím je hra jednodušší, je i lepší.  

Toto pravidlo nemusí platit nezbytně. Pokud volíme desetiminutovou hru, pak by 

vysvětlování komplikovaných pravidel zabralo příliš času a úspěch hry by se snížil nebo 

vytratil. Je-li aktivita koncipována na celou vyučovací hodinu, pak může být její složitost 

přínosem. Pravidla stanovujeme s ohledem na věk studentů a na jejich schopnost  koncentrace 

(Kotrba 2007, s. 95).  

Na pravidla lze nahlížet z různých pohledů (Kotrba 2007, s. 96). V první řadě jsou to 

specifická pravidla určená k jedinečné hře. V druhé řadě je to i způsob, jakým jednotliví žáci 

pravidla vnímají, jedná se o individuální rovinu vnímání pravidel. Pozorováním této roviny se 

o studentech mnohé dozvíme, například jak na hru reagují, jakou roli si při hře určili nebo jaké 

herní strategie preferují. Na tomto základě můžeme zvolit jiný způsob hry, modifikovat pravidla 

nebo dát prostor pro tvorbu hry nové (Silva 2008, s. 19). 

Z pohledu Silvy (2008, s. 17) je nutné pamatovat i na rovinu obecných a kulturních 

pravidel, která jsou dána místem a kulturou, v níž žijeme. Dnešní společnost je multikulturní, 

ale vždy se řídí pevnými pravidly a normami, které jsou jasně definovány zákony, ale také 

společenskou konvencí a kulturní tradicí. V současné době je otázka odlišnosti kultur  

a vyznání zvláště ožehavým tématem, je tedy nutné volit takové herní struktury, které nebudou 

působit kontroverzně.   

 

1.3.3  Prostředí 

 

Dalším aspektem souvisejícím s kulturou, je  prostředí. Máme na mysli nejen prostředí, 

kterým je učebna, tedy prostor užitý ke hře, ale také všechny aspekty sociokulturní, tedy celé 

společenské prostředí, v němž žijeme (Silva 2008, s. 17).  

Při popisu herních aktivit pracujeme s pojmem učebna, máme na mysli prostor ve školní 

budově, který je přizpůsoben k výuce. Je vybaven lavicemi, katedrou a klasickou tabulí nebo 
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interaktivní tabulí. V českém prostředí nacházíme dva typy učeben - klasické, jejichž kapacita 

je třicet a více žáků, a učebny určené k výuce dělených předmětů, jakými jsou jazyky. Tyto 

učebny jsou menší a jejich kapacita obvykle nepřesahuje patnáct míst.  

U popisovaných herních aktivit předpokládáme využití učebny druhého typu. 

Volíme hry, které odpovídají prostředí, ale hlavně věku a znalostem žáků s ohledem na 

jejich momentální psychický a fyzický stav. Důležité jsou vztahy mezi studenty, hra je může 

jak pozitivně posílit, tak i negativně oslabit. Dle Jankovcové (1989, s. 102) má být prostor 

otevřen diskuzi, jak daná hra studenty bavila, jak ji vylepšit, případně jaké hry volit do 

budoucna. Prostředí by mělo být příznivé k hraní her.   

 

1.3.4 Atmosféra  

Čtvrtým, a dle Silvy (2008, s. 18-19) nejdůležitějším aspektem při používání her je 

atmosféra. Studenti se musejí o hru zajímat, hra je má bavit, aby se odehrála správně. Bez 

správné herní atmosféry se hra stává pouhým cvičením. K takové atmosféře je především nutné 

důvěřovat zvolené hře. Učitele musí hra bavit, aby mohla bavit i studenty. Je nutné, aby se žák 

hry aktivně účastnil, aby uvažoval v rámci hry, nelze ji pouze pasivně přijímat bez zapojení do 

ní. Pro splnění svého didaktického úkolu se hráči musí na hře aktivně podílet. Více v kapitole  

Atmosféra vhodná ke hře.  

 

Tyto čtyři aspekty nepůsobí jednotlivě, ale vzájemně se ovlivňují, a aby bylo dosaženo 

správného naplnění hry, je nezbytné vytvořit mezi nimi rovnováhu s tím, že nejdůležitějším 

faktorem je právě atmosféra, bez níž nelze hru realizovat vůbec (Silva 2008, s. 14-15). Zbylé 

tři faktory jsou podmíněny právě vznikem vhodné atmosféry. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

1.4 Přínos a možné obtíže při užití hry  

  

 V této kapitole se budeme zabývat přínosem, který nám hra jako výuková metoda skýtá. 

Budeme se věnovat pozitivním stránkám a jejich rozvoji ve vztahu k herním aktivitám. 

Objasníme důležitost použití této metody ve výuce. Nebudeme opomíjet ani možná rizika, se 

kterými se v průběhu její aplikace setkáme. Budeme se snažit těmto obtížím předcházet, aby 

hra byla co nejefektivnější a umožnila nám dosáhnout stanoveného cíle. Je podstatné uvažovat 

o metodě v jejích pozitivech i negativech, abychom byli schopni ji plně využít. 

 

1.4.1 Přínos hry při výuce cizích jazyků 

 

Podle Silvy (2008, s. 24-25) má hra trojí přínos. První je přínos hnací. Hra a její realizace 

žene účastníky k výkonu a motivuje je k dosažení výsledku. Umožňuje lepší pochopení 

vlastních schopností a motivuje ke zlepšení výkonu, ale i k rozvíjení a překonávání vlastních 

schopností. 

 Dále se jedná o citový přínos, který je velmi nosný. Studenti zažívají při hraní pozitivní 

pocity, které je motivují k dalšímu hraní. Pokud by prožívané pocity byly negativní, hru by hrát 

nechtěli. Kromě této individuální roviny je hra velmi přínosná při socializaci s druhými, jak 

uvádí Čáp (2007, s. 285) při popisu dětské hry. U skupinových her musejí studenti 

spolupracovat, učí se společně postupovat při práci, vyjednávat, sdílet úkoly, ale také umět se 

vyhnout nežádoucím situacím (Silva 2008, s. 25). 

Posledním je přínos kognitivní, který uvádí studenty do poznávacího procesu, a to ať se 

jedná o hru poznávací nebo kontrolní. Hra podporuje problémové učení, neboť studenti se 

v jejím průběhu snaží vyřešit obtížnou situaci. Napomáhá zlepšení rozvoje myšlení  

a komunikativních schopností, ale také podporuje umění práce s časem (Silva 2008, s. 25). 

 Přínos herní aktivity je plně v kompetenci učitele, který o něm rozhoduje:  « […] il 

revient donc à lˈenseignant de déterminer les avantages qui lˈintéressent et dˈévaluer le jeu 

envisagé afin de vérifier que ce dernier possède bien les caractéristiques désirées. » (Silva 

2008, s. 25). 

 Blíže se podíváme na pedagogický přínos hry. Jednou z klíčových výhod her je rozvoj 

práce ve skupině (Kotrba 2007, s. 96). Umět si správně rozdělit práci ve skupině tak, aby každý 

její člen byl vytížen stejnou měrou, je nezbytná dovednost k pozdějšímu vstupu na trh práce. 

Téměř ve všech pracovních činnostech je nutné spolupracovat za určitým cílem, hra pomáhá 
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studentům objevit jejich organizační schopnosti. Při herní aktivitě se musejí všichni studenti 

zapojit a záleží na každém z nich a na jejich schopnostech, zda při hře uspějí. Postupy, které si 

žáci osvojili při hře, snadno aplikují při efektivním plnění jiných skupinových úkolů, neboť hra 

rozvíjí také myšlení, ale i pozorování a tím kritické myšlení. Hra umožňuje analyzovat problém 

a hledá nejvhodnější strategie jeho řešení  (Silva 2008, s. 25).  

 Silva tvrdí (2008, s. 26), že pokud účastník při hře udělá chybu, například použije 

nesprávný tvar slovesa nebo se splete v použití správného výrazu, nebývá tato chyba při správné 

herní atmosféře brána jako selhání. Stejná chyba učiněná v průběhu klasického vyučovacího 

procesu bývá studentem brána daleko závažněji a i po její opravě může dojít k vytvoření bloku, 

pokud student vnímá situaci jako stresovou (Čáp 2007, s. 201). V tomto případě se student bude 

podobné situaci vyhýbat nejčastěji tím, že nebude chtít nic dělat, aby se chyby nedopustil. Vše 

záleží na osobnosti žáka a na síle jeho potřeby úspěchu  

a současně potřeby vyhnout se neúspěchu (Čáp 2001, s. 406). U herních aktivit převažuje 

pozitivní atmosféra, a tak není na studenta vyvíjen takový tlak. Podmínkou zůstává uvědomění 

si a oprava chyby, jinak může student přijít o výhodné postavení ve hře.  

 

 Jak jsme již zmínili, hra nám napomůže zmírnit někdy napjatou vyučovací atmosféru. 

V případě, že je probírán obtížný gramatický jev, krátká hra v závěru hodiny odlehčí atmosféru 

a umožní procvičení probírané látky způsobem, který studenty bude bavit.  

I student, který v průběhu hodiny o učivo nejevil zájem, může být díky hře donucen se 

probíraným tématem zabývat (Silva 2008, s. 26). 

Nechceme tím říci, že by žák měl být do hry nucen. Hra ho zaujme z její samotné 

podstaty, protože se pro studenta nejedná o výuku. Procvičování látky, o kterou předtím nejevil 

zájem, je pro něj posunuto do pozadí. Občas je ochotný se díky hře o probírané téma začít 

zajímat. Hra funguje i jako oživení vyučovací hodiny. Silva uvádí  

« […] elle peut aider à briser la monotonie de séance toujours semblables et introduire dˈutiles 

repères mnémotechniques. » (2008, s. 26).  

 Silva (2008, s. 27) zdůrazňuje, že aplikace her vede ke zlepšení atmosféry vyučovací 

hodiny, ale také usnadňuje odstranění určitých bloků, které se v kolektivu vyskytují. Hovoříme 

o vztahové rovině, tedy o přístupu studentů mezi sebou, ale i o zefektivnění práce mezi nimi a 

učitelem. Bloky se mohou tvořit i na individuální rovině. Například stydlivý student, který se 

při hodině příliš nezapojuje, neboť se nechce před ostatními vyjadřovat, může být vtažen do 

herní atmosféry a plně se při ní projevit, může dojít ke ztrátě ostychu  

a zlepšení spolupráce i při klasickém vyučování. Hra usnadní i spolupráci studentů, které sice 



18 

 

výuka zajímá, ale kteří nepatří mezi nejlepší. Pro úplnost uveďme tvrzení: « […]  le jeu rétablit 

lˈéquilibre entrée les bons élèves et les cancres […] » (Silva 2008, s. 27). Zvítězit mohou i ti 

studenti, kteří v daném předmětu příliš nevynikají, což je zpětně motivuje k tomu, aby se o něj 

více zajímali. Potřeba úspěchu je totiž vlastní nám všem (Čáp 2007, s. 407). 

  

 Z našeho pohledu je hra prostředek, který nejen slouží k naučení nebo procvičení 

znalostí, ale také zatraktivňuje předmět samotný. Pokud budeme při výuce jazyka používat 

pouze standardní materiály jako učebnice nebo slovníky, nedosáhneme takových výsledků jako 

při prokládání výuky zábavnou a tvůrčí činností, jakou mohou být hry. Nezastupitelnou roli 

hraje správné vysvětlení a podání hry, která by neměla pouze bavit. Je třeba si uvědomit, co 

chceme, aby studenti uměli, a volit prostředky, které nám toho umožní dosáhnout co 

nejefektivněji.  

 

Pro výuku cizích jazyků je zásadní, aby se studenti uměli v daném jazyce co nejlépe 

vyjadřovat. Největší překážku zde tvoří především mluvený projev, protože studenti, a to děti i 

dospělí, se před sebou navzájem stydí cizí jazyk používat (Weiss 1983, s. 7). Máme-li hru dobře 

promyšlenu, podaří se nám ostych odstranit, ale i zábavnou formou procvičit vyjadřování 

v situacích, do kterých se účastník může dostat v reálném životě (Caré 1978,  

s. 90). 

 Popsali jsme pozitiva, která nám hra jako výuková metoda může poskytnout. Používání 

této metody však není zcela jednoduché, a proto je důležité vyjmenovat i mnohá úskalí, s nimiž 

se při užívání této metody dozajista setkáme. 

 

1.4.2 Možné obtíže při hraní her 

  

 V předchozí části jsme popsali hlavní přínos, který nám tato metoda může poskytnout. 

Jak jsme již uvedli, hru ovlivňuje mnoho aspektů, a pokud se nám je podaří udržet v rovnováze, 

hra bude pro výuku jen přínosem. Nesmíme však tyto faktory podceňovat. Musíme mít na 

zřeteli nejrůznější okolnosti, které nám průběh hry mohou zhatit  

a narušit její pedagogický přínos. Hra totiž může výuku podpořit, ale také ji poškodit. Hra má 

plnit funkci, pro kterou byla v danou chvíli zvolena.  
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 Vyjmenujeme si nyní některé obtíže, se kterými se při užití hry určitě setkáme. Držíme 

se popisu obtíží dle Silvy (2008, s. 28-35). Současně se pokusíme nabídnout východiska  

a možnosti, jak takovým situacím předcházet. 

  

 Jedním z největších úskalí je podle Silvy (2008, s. 28)  odklon od výuky, tedy taková 

situace, kdy hra plní pouze svou funkci zábavy, nikoliv však funkci didaktickou. Musíme mít 

neustále na paměti, že i když se studenti baví, nemusí hra probíhat podle námi stanovených cílů. 

Hra jako didaktická metoda má zároveň bavit a vzdělávat. K situacím, kdy hra neplní svůj 

didaktický účel, nejčastěji dochází zvolením nové, dosud nevyzkoušené hry. Sama hra může 

být dobře promyšlená a naplánovaná, její uvedení do praxe se však setká s neúspěchem. 

K selhání dochází z důvodu komplikovaných pravidel a přílišné délky hry. U skupiny, kterou 

zatím příliš dobře neznáme a která není dosud zvyklá na tento způsob práce, je vhodné používat 

osvědčené hry, neboť nová hra se nemusí podařit. Mohlo by dokonce dojít k vytvoření bloku 

na tento způsob práce a použití jiné hry bude velice obtížné. 

 Novou skupinu je třeba připravovat postupně a naučit ji hry používat tak, aby se při 

jejich hraní cítila příjemně. Ze začátku volíme raději krátké hry, s jednoduchými a jasnými 

pravidly, která všem snadno a rychle vysvětlíme (Silva 2008, s. 28).  Použijeme takové hry, 

které studenti znají a ke kterým mají kladný vztah (např.: pexesa). Jejich pravidla lze snadno 

modifikovat, aniž by se žáci hře bránili.  

 Je však nutno dodat, že i hra, která není didaktická, nám s novou skupinou pomůže 

k upevnění vzájemných vazeb a ke stmelení kolektivu. Použijeme ji v případě, že jsou narušeny 

vztahy ve skupině, které brání plynulému průběhu výuky (Silva 2008, 

s. 28). 

 Jak jsme již zmínili, hra musí v první řadě bavit samotného učitele. Toto tvrzení zdaleka 

neplatí pouze pro hru jako metodu, ale pro celkové užití metod ve výuce. Ať už učitel volí 

jakoukoli metodu, musí si jí být v první řadě jistý on sám. Není-li tomu tak, metoda nesplní 

svůj didaktický účel (Silva 2008, s. 29). V takovém případě doporučujeme hru užívat pouze 

okrajově a věnovat se metodám, které nám lépe vyhovují. 

 Abychom dospěli ke stanovenému cíli, je potřeba skupinu pro zvolenou hru nadchnout. 

V případě, že nás hraní her příliš nebaví, ale přesto je vnímáme jako nezbytnou součást výuky 

jazyků, volíme hry s určitými parametry, jako jsou krátké hry s jednoduchými pravidly (např.: 

hra Předměty v učebně). Dle Kotrby (2007, s. 97) volíme hry všeobecně známé (např.: bingo), 

musíme si však dávat pozor, aby s nimi studenti neměli negativní zkušenost. Nová krátká hra 
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v sobě zahrnuje i prvek neznámého, který je pro žáky přitažlivý. Vhodné je vzájemné střídání 

známých a neznámých her. 

 

 Sylva (2008, s. 29) poukazuje i na možné negativní reakce okolí, kterému tato metoda 

připadá málo seriózní. Okolím myslíme nejen to pedagogické, ale především to, které se skládá 

z rodičů studentů nebo ze studentů samotných, protože ne všichni si rádi hrají.  

U mladších žáků je dobré rodičům vysvětlit důvody používání této metody, protože děti mají 

často tendenci radostně sdělovat rodičům, že si na hodně jen hráli. Jak uvádí Patty (2006,  

s. 188), hra je jedním z prostředků, které by učitel při výuce používat měl. Správného výsledku 

však docílíme pouze kombinací nejrůznějších metod. 

 Opakovaně zdůrazňujeme, že hra je musí být vždy promyšlená a musí vést k osvojení 

nebo procvičení jazykového nebo gramatického jevu. Na konci hry je nezbytné shrnout, co jsme 

se jejím prostřednictvím naučili nebo procvičili. Musíme si být vždy jistí jejím přínosem a měli 

bychom být schopni ho srozumitelně vysvětlit i člověku, který se hodiny neúčastnil. Je potřebné 

umět si danou činnost obhájit (Jankovcová 1989, s. 102). 

   

 Dalším z argumentů, proč hry nepoužívat je, jak uvádí Silva (2008, s. 29), jejich velká 

časová náročnost s tím, že by se tento čas dal využít lépe. Hra dle autorky nemusí být dlouhá: 

« […] , il exite des jeux qui prennent que deux ou trois minutes, et qui peuvent contribuer 

à changer radicalement lˈattitude des élèves face à lˈapprentissage. » (Silva 2008, s. 29). Hrou 

tedy nejen procvičujeme probíranou látku, ale také navozujeme atmosféru, která je dalšímu 

vzdělávání příznivá. Autorka také zmiňuje větší pozornost a soustředění při herní aktivitě než 

při klasickém vyučování (Silva 2008, s. 30). Při zvýšeném soustředění dochází ke snazšímu 

zapamatování a pochopení probírané látky (Čáp 2007, s. 509). 

  

 Velice častým problémem je uchylování se k používání mateřského jazyka na úkor 

jazyka cílového (Silva 2008, s. 31), a to ze dvou důvodů: studenty hra nezajímá, a proto se 

raději baví v mateřském jazyce o něčem jiném, nebo naopak je hra baví, ale nemají dostatečnou 

slovní zásobu k vyjádření všeho, , co ke hře potřebují, v cizím jazyce. V prvním případě jsou 

studenti špatně motivování nebo na tento druh aktivit nejsou zvyklí. Proto je vhodné těmto 

situacím předcházet pečlivou přípravou her a jejich vysvětlením. V druhém případě je důležité 

studentům pomáhat a podporovat je v jejich snažení. Než začneme hry používat, poskytneme 

studentům nezbytný herní slovník, naučíme je ty výrazy, které se budou při hrách opakovat  

(např.: otoč, vezmi, čekej) (par ex.: tourne, prends, attends). Lze se inspirovat výrazy 



21 

 

popisovanými u Carého (1978, s. 13-27). Na začátku hry lze zopakujeme jazykový jev, na který 

je hra zaměřena. 

  

 Při používání mateřského jazyka můžeme žáky penalizovat a tím je nutit k používání 

cílového jazyka. Studenti si pak zvyknou na to, že se jim používání mateřského jazyka 

nevyplácí, a budou se sami mezi sebou hlídat, aby mluvili pouze cílovým jazykem. Nechceme 

tím samozřejmě říci, že během klasické výuky cizí jazyk používat nemusí. Jasně definujeme, 

kdy žák smí mluvit mateřským jazykem a kdy ne. Udělovat sankce během klasické výuky však 

není dobré (Buttner 2013, s. 31-34).    

 

 Formou hry lze procvičit všechny složky cizího jazyka (Silva 2008, s. 31), tedy ústní  

i písemný projev, porozumění mluvenému i psanému slovu. V této práci se však zaměříme 

především na procvičování a osvojování slovní zásoby, gramatiky a na rozvoj mluveného 

jazyka.  

  

 Dalším faktorem, jak zmiňuje Silva (2008, s. 31-32), je zapojení všech žáků do hry. 

Podaří-li se nám nastolit vhodnou herní atmosféru a vybrat vyzkoušenou hru, nemusí se nám 

podařit oslovit jí všechny zúčastněné. Je to poměrně běžný jev, protože není v našich silách 

pokaždé vybrat aktivitu, která zaujme všechny studenty. V případě, že se student odmítá hry 

účastnit, máme několik možností, jak s ním pracovat. V první řadě se ho snažíme motivovat, 

aby se hry zúčastnil, nesmíme ho však nutit. Pokud se nám to nepodaří, musíme mít v záloze 

další možnosti, jak ho i přesto do hry nepřímo zapojit. Je dobré mít promyšlené vedlejší role, 

kdy student bude zapisovatelem bodů nebo rozhodčím, tím se do hry i tak zapojí. Je 

pravděpodobné, že váhaví studenti se první hry nebo kola nebudou chtít zúčastnit. Chtějí 

nejprve hru z vnějšku poznat a rozmyslet se, případně se zapojí do jejího pokračování nebo  

v dalším kole. Vedlejší role studentům nenabízíme přímo, protože naším cílem je zapojit 

všechny do aktivity.  

  

 Dobré je umět rozpoznat, v jakém psychickém a fyzickém rozpoložení se studenti 

nacházejí, a volit dle toho vhodnou aktivitu. Měli bychom přihlížet k tomu, kdy se hodina 

odehrává, jestli v ranních nebo odpoledních hodinách.  Pokud jsou žáci psychicky unaveni, 

zadáme pohybovou hru s jednoduchými pravidly. V opačném případě vybereme hru klidnou se 

složitější konstrukcí. Podobným způsobem budeme nakládat i s denní dobou, kdy v ranních 

hodinách užijeme spíše pohybové hry, v odpoledních pak klidné. Nesmíme opomíjet ani 
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individuální stav jednotlivých žáků, někteří jsou v dopoledních hodinách méně aktivní a jiní 

naopak hodně. Vše záleží na správném odhadu situace a zvolení takové činnosti, která bude 

vyhovovat většině (Silva 2008, s. 32-33). 

  

 Dalším aspektem jsou již zmíněné parametry učebny, tedy herní prostor, který bývá 

v malých učebnách omezen. Nesmíme se nechat však nechat tímto faktorem ovlivnit. 

Limitovaný prostor nemá odrazovat naše úsilí, neboť i v malém prostoru se dají hrát nejrůznější 

hry. Můžeme také prostor částečně upravit (např.: odsunout lavice a židle), ale především 

bychom měli být schopni upravit aktivitu tak, aby prostorovým podmínkám vyhovovala, nebo 

zvolit hru klidnou, při které pohyb není nutný (Silva 2008, s. 33-34). 

   

 Hluk je jedním z vedlejších efektů především úspěšných her, neměl by však nikdy 

narušovat okolní výuku. Žáci se často vžívají do svých rolí a neuvědomují si, jak jsou hluční. 

Pokud by je chtěl učitel napomínat, bude pouze přispívat k celkovému hluku v učebně, je proto 

dobré domluvit si před začátkem hry signál, kterým dáme jasně najevo, aby se studenti ztišili 

(např.: pohyb dlaní směrem dolů) (Silva 2008, s. 34).  

  

 V této kapitole jsme nastínili přínos, ale i hlavní obtíže, které jsou s používáním her 

spojeny. Na první pohled by se mohlo zdát, že možná úskalí převyšují herní přínos. Všechny 

jmenované obtíže však mají svá řešení a lze jim předcházet. Herní přínos je nezastupitelný, 

umožní nám motivovat i ty studeny, kteří o cílový jazyk nejevili zájem. Docílíme tedy toho, že 

je bude zajímat nejen hra, ale současně i předmět jako takový. Cílem každého učitele by mělo 

být probudit ve studentech zájem o jeho předmět, aby se rádi učili a na hodiny se těšili, což stojí 

za veškeré obtíže s tím spojené. 
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1.5 Průběh hry 

 

 V této části si podrobně popíšeme, jak vypadá průběh hry. Nebudeme se omezovat 

pouze na samotný průběh, ale zdůrazníme nezastupitelnou úlohu úvodu, tedy činností 

vykonávaných před začátkem hry, a závěru, tedy činností po jejím skončení. U všech her 

popsaných v praktické části se budeme držet tohoto schématu. V některých případech můžeme 

úvodní část vynechat (např.: opakované použití hry), nikdy však nevynecháváme závěrečnou 

část, která je z hlediska samotné hry i probíraného učiva podstatná. 

 

1.5.1 Před začátkem hry 

  

Před samotným plánováním hry je nezbytné stanovit cíl, kterého chceme dosáhnout. 

Musíme mít na zřeteli probíranou látku, určíme, kterou z jejích složek chceme procvičit nebo 

nově naučit. Ujasníme si, proč chceme zvolit právě herní aktivitu a je-li k našemu účelu vhodná. 

Bereme v úvahu i skupinu, se kterou budeme pracovat. Musíme nicméně zvažovat celou řadu 

dalších aspektů. Silva říká: « Il se peut également que le jeu soit compatible avec le public et 

les objectifs, mais que dˈautres raisons fassent hésiter le professeur : lˈexistance dˈautres outils 

performants pour atteindre le but recherché ; des difficultés pour mettre en place le jeu de façon 

adéquante pour des raisons de temps, dˈespace, de budget, dˈétat dˈesprit […] » (2008, s. 35)  

  

 Pokud dostatečně promyslíme veškeré zmíněné faktory, zvolíme vhodnou hru. Máme-

li k dispozici více her, vytvoříme si jejich seznam, z něhož vybereme tu nejvhodnější, tedy 

takovou, která se bude shodovat se stanoveným cílem i se skupinou, s níž pracujeme. Zvolenou 

hru následně podrobíme analýze s ohledem na stanovený cíl a pedagogický přínos. K tomuto 

účelu můžeme použít seznam otázek, jak ho nacházíme u Weisse (2002, s. 10), např.: 

  1. Quel est lˈobjectif de cette activité ?  

  2. À quel niveau dˈapprentissage peut-on lˈintroduire ? 

  3. Quelles connaissances linguistiques préalables lˈapprenant doit-il avoir ? 

  4. Quels savoirs-faire entrent en jeu ? 

  5. Quˈapport cette activité en termes dˈapprentissage ? 

  6. Peut-on la faire individuellement ou en groupe ?  

 



24 

 

Tyto otázky jsou jakousi osnovou, která nám umožní ujistit se o vybrané hře  nebo 

naopak její výběr přehodnotit. U dobře zvolené hry budou její pozitiva převažovat nad negativy. 

Silva uvádí (2008, s. 36-37), že i když my sami hru vybrat chceme a baví nás, nemusí nutně 

splňovat naše pedagogické cíle. Je tedy nezbytné se vždy pevně držet cíle, s jakým aktivitu 

vybíráme. Pečlivě si rozmyslíme, v které části vyučovací hodiny chceme hru použít, zařadíme 

ji tedy do přípravy na hodinu. Poté si připravíme její uvedení, rozhodneme, zda budeme na 

začátku zmiňovat její cíl nebo necháme na studentech, aby ho v jejím průběhu odhalili, v tom 

případě zahrneme cíl do závěrečného shrnutí aktivity. Pro studenty bývá zajímavé, když mohou 

cíl sami odhalit. Zvážíme zopakování herního slovníku a probírané aktivity, pokud se jedná o 

hru kontrolní. Doporučujeme zopakování probraného učiva  

u obtížných témat a témat, která byla probírána před delší dobou. U začínajících studentů vždy 

na začátku aktivity shrneme nezbytné učivo. Většinou necháme na studentech, aby nám sami 

vysvětlili jev, který se bude procvičovat. Toto vysvětlení by nemělo být příliš dlouhé.  Pokud 

hru zařazujeme na konec vyučovací hodiny a téma hry se s tématem hodiny shoduje, není 

zopakování učiva nutné.  

Dále stanovíme minimální a maximální počet hráčů ve skupině, úpravy herního 

prostoru, ale také zda nástroje nezbytné ke hře rozdáme před, nebo po vysvětlení pravidel. 

V některých případech je rozdání materiálů dopředu nezbytné, aby byla pravidla správně 

pochopena, jindy je vhodné poskytnout materiály až po jejich vysvětlení, protože mohou 

některé studenty rozptylovat a ti pak nebudou pravidla poslouchat (Silva 2008,  

s. 36-37). 

   

1.5.2 V průběhu hry 

  

 V první řadě je nutné nastolení dobré herní atmosféry, tento proces je podrobně popsán 

v následující kapitole. Zvážíme všechny dříve zmíněné aspekty, stejně jako fyzický  

a psychický stav studentů (Silva 2008, s. 38). 

 Pokud je pro hru důležité rozdělení studentů do skupin, měli bychom mít dopředu 

rozmyšlené, jak rozdělení provedeme. Zda necháme studenty, aby si sami vytvořili skupiny, 

nebo je do skupin rozdělíme podle předem stanoveného klíče. První jmenovaný případ není 

vhodný pro všechny typy aktivit, protože jsou pak skupiny nevyvážené. Při skupinách nad čtyři 

členy pak bývá rozdělení i zdlouhavé. Rozděluje-li studenty učitel, měl by mít dopředu 

promyšleno, jakým způsobem to bude provádět (např.: losování nebo rozpočítávání), aby bylo 
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rozdělení objektivní a citlivě zvolené ve vztahu k typu hry (Weiss 2002, s. 12-13). Podrobněji 

se tomuto tématu věnujeme v následující kapitole.  

 Na začátku hry se vždy ujistíme, zda jí všichni žáci dobře porozuměli a zda pochopili 

pravidla  (Kotrba 2007, s. 96). Vhodné je položit několik kontrolních otázek a ujistit se, že pro 

správný průběh hry je vše připraveno. Silva uvádí : « Il sˈagira donc de constituer les équipes 

selon les procédures préalablement choisies, dˈattribuer ou faire attribuer les différents rôles 

prévus, puis de lancer le jeu. » (2008, s. 38) 

 Učitel také oznámí studentům, jaká bude jeho role v průběhu hry. Většinou se jedná  

o roli rozhodčího, který pozorně sleduje průběh hry, dohlíží na dodržování pravidel a neustále 

má na paměti cíl zvolené aktivity (Jankovcová 1989, s. 101). Nesmí v průběhu hry studenty 

soudit ani jinak zneužívat svého postavení nebo znalostí. Studenti musí mít k učiteli důvěru, že 

průběh hry bude zcela objektivní, daný pravidly. Zaostává-li jedna skupina výrazně za 

ostatními, měl by být učitel schopen jí pomoci tak, aby si toho ostatní skupiny nebyly vědomé. 

Pokud totiž je některá skupina pozadu, hrozí, že ji hra přestane bavit a začne hru sabotovat. 

Zvolíme takové prostředky, které jí umožní dostat se zpět do hry. Můžeme slabší skupině 

pomoci, ale je nutné tak učinit tajně, jinak budou ostatní skupiny protestovat. Další možností je 

přiřadit ke skupině silnějšího hráče z jiné skupiny, v tom případě musí obě strany souhlasit. 

Máme-li více slabších skupin, můžeme je spojit, pokud jsou ostatní skupiny silné  

a tyto jim nestačí (Silva 2008, s. 38-39). Občas nás překvapí, že i na první pohled slabá skupina 

může dosáhnout daleko lepších výsledků než ta silná. Studenti se vzájemně povzbuzují a sami 

chtějí porazit své spolužáky, kteří v cílovém jazyce více vynikají.  

  

 Silva zdůrazňuje (2008, s. 38-39), že musíme umět pohotově reagovat na současnou 

situaci, neboť ta samá hra použitá v různých třídách bude mít většinou odlišný průběh. Tento 

fakt nám následně umožní hru zdokonalovat a modifikovat, vytvářet její různé varianty. Učitel 

musí rychle a pohotově reagovat na měnící se podmínky tak, aby naplnil účel aktivity.  

 V průběhu hry není vhodné měnit její pravidla ani ji příliš ovlivňovat. Velice důležité je 

i nepovedenou hru vždy dohrát nebo ji přerušit, upravit pravidla a ve hře pokračovat. Pokud se 

hra hned na začátku jeví jako špatná, lze ji poupravit a začít hrát znovu. Stále máme na paměti 

stanovený cíl hry a ten sledujeme. Ukončení hry předčasně můžeme v situaci, kdy studenti 

během hry vyrušují a na hru se nesoustředí. V tomto případě si to musíme dobře rozmyslet, 

neboť jsme ji zvolili za nějakým účelem a ten chceme naplnit. U nepovedené aktivity si 

následně klademe otázky, proč tomu tak je, s cílem předcházet takovým selháním. Nesmíme se 
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nechat odradit neúspěchem například nové hry, protože u jiné skupiny může mít hra naopak 

úspěch (Silva 2008, s. 38-39). 

  

1.5.3 Po skončení hry  

  

 Konec hry neznamená, že skončilo celé její pedagogické využití. Naopak je vždy 

nezbytné nejen shrnout výsledky a určit vítěze, pokud je hra takto koncipována, ale hlavně 

zrekapitulovat a ujasnit, k čemu jsme v průběhu hry dospěli (Silva 2008, s. 39). Pokud jsme 

studentům dopředu neřekli, na co je aktivita zaměřena, na konci hry jim klademe otázky, co se 

naučili nebo procvičili. Je tedy možné nechat objasnění našeho pedagogického cíle na závěr 

aktivity.  

Zdůrazněme práci s časem, která je nezastupitelnou součástí veškeré práce učitele. 

Správné zacházení s časem je podmínkou pro realizaci všech zvolených aktivit. V praktické 

části uvádíme čas vhodný k popsané hře. Pokud s užitím této metody začínáme, je důležité 

počítat s větší časovou náročností, vždy je lepší, když nám čas zbyde, než když se ho nedostává. 

Pokud se hra protáhla více, než jsme čekali, ukončíme ji dříve s ohledem na její pravidla. 

Závěrečné zhodnocení je totiž nezbytnou součástí herních aktivit.  

Pokud byl dle Silvy (2008, s. 39-40) pedagogický záměr aktivity vysvětlen na jejím 

začátku, necháme žáky zhodnotit její přínos a obsah hry shrnout. Dáme jim možnost vyjádřit 

se k tomu, co jim hra přinesla, zda je bavila a které její části jim připadaly lehké, nebo naopak 

obtížné. I závěrečná část má svá pravidla. Před začátkem hry studentům řekneme, že na jejím 

konci budou mět jednotlivě nebo ve skupině formulovat, čeho bylo dosaženo. Je vhodné tyto 

postřehy psát na tabuli a tím graficky znázornit průběh hry a dosažené cíle. V případě, že jsme 

hru zařadili na začátek hodiny, snadno na ni navážeme probíráním dalšího učiva s ní spojeného. 

Užitečné je nechat studenty vypsat fakta, která se hrou naučili. Závěrečné shrnutí procvičeného 

i nového učiva má velice silný upevňující charakter, studenti si snáze zapamatují učivo, které 

je v závěru zopakováno. Vhodné je nechat žáky shrnout toto učivo, neboť i to pomáhá lepšímu 

porozumění a utužení znalostí. 

 

  Můžeme také nechat prostor pro vytvoření dalších variant hry. Jak zdůrazňuje Silva:  

« Lˈenseignant consacrera aussi un moment de lˈaprès jeu à étudier les adaptations éventuelles 

à introduire dans les parties à venir. Il sˈinterrogera donc sur les améliorations à apporter 



27 

 

aussi bien à la démarche ludique quˈà la démarche pédagogique. » (2008,  

s. 40) 

 

V této kapitole jsme se zabývali průběhem hry. Uvedli jsme, co by hře mělo předcházet, 

jaký by měl být její průběh a jaké kroky učinit po jejím skončení. Navrhli jsme možnosti řešení 

vzniklých obtíží. Zdůraznili jsme nezbytnost zvolení adekvátního pedagogického cíle a jeho 

sledování v průběhu celé aktivity. Zabývali jsme se nejen pravidly, ale i časovým rozvržením, 

které je klíčové nejen pro průběh hry, ale v neposlední řadě pro její správné závěrečné 

zhodnocení, na které občas nemáme dostatek času z důvodu protažení vysvětlování pravidel 

nebo samotné herní aktivity. Je na každém učiteli, aby si  hru rozvrhl takovým způsobem, který 

umožní nejen její hladký průběh, ale také její zhodnocení.   
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1.6 Atmosféra vhodná ke hře 

 

 Jak již bylo několikrát zmíněno, bez vhodné herní atmosféry není hra proveditelná. Je 

důležité vytvořit uvolněnou atmosféru ale nejen pro hraní her, ale také pro správný průběh 

vyučovacího procesu. Uvolněnou atmosférou máme na mysli především kladné vztahy mezi 

učitelem a žáky a mezi studenty vzájemně tak, aby výuka probíhala co nejplynuleji. Bude-li ve 

třídě vládnout pozitivní klima, studenti s námi budou daleko ochotněji pracovat, ať zvolíme 

jakoukoli vyučovací metodu. Toto klima je charakterizováno pocity důvěry, a to jak mezi 

studenty vzájemně, tak především mezi učitelem a studenty. Pocit důvěry s sebou nese  

i jistotu, že udělá-li student chybu, nebude souzen nebo zesměšňován. Jde o prostředí, ve kterém 

se žáci nebudou bát udělat chybu, a tím pádem se nebudou ani stydět si ji opravit nebo učiteli 

sdělit, že něčemu nerozumí. Pozitivní atmosféra napomáhá rozvoji vlastní iniciativy, kreativity 

a samostatnému jednání, stejně jako toleranci k chování ostatních. Tolerance  

a dobré vztahy ve třídě jsou nezastupitelnou složkou třídního klimatu (Čáp 2007,  

s. 578). V takové atmosféře se studenti budou cítit dobře a proces vzdělávání bude pro ně daleko 

snazší. Pro navození takové atmosféry neexistuje žádný zaručený recept, protože je ovlivněno 

nejen mnoha faktory, ale především osobností samotného učitele (Hrabal 2010,  

s. 104). Tato kapitola je zaměřena na vytvoření vhodné atmosféry pro hraní her, je důležité 

zdůraznit její přínos i během klasické výuky. 

  

 Podle Silvy (2008, s. 78) je hrám často vyčítáno, že navozují atmosféru soutěživosti, 

která se nehodí do školního prostředí. Tento pojem je často spojován s moderní společností, 

kde se každý musí umět prosadit, a ten, který to nedokáže, se pak ocitá na jejím okraji. Neradi 

bychom při hře navozovali napjatou atmosféru a nechceme ani zacházet do negativní sféry 

pojmu soutěžení. Jak říká Silva: « Certes, nous vivons dans un univers social concurrentiel, 

mais dans le cadre ludique il devient possible lˈexplorer différents rôles et de vivre des 

expériences sans les pressions fonctionnelles du monde hors jeu. » (2008, s. 78). Nicméně určitý 

stupeň soutěživosti je nám všem vlastní a je třeba s ním umět zacházet (Čáp 2007,  

s. 566).  

 Pokud nechceme volit hry soutěživého charakteru, máme k dispozici aktivity, které mají 

imitační či improvizační charakter (např.: hra V restauraci) a také hry, které naopak podporují 

spolupráci (např.: hra Rodina). Hra v našem pojetí nemusí být na body, stejně tak nemusí být 

vyhlášen vítěz ani poražený. Soutěžní hry však nebudeme vynechávat, neboť právě možnost 
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vítězství je velice lákavá a na hře velmi přitažlivá. Kombinováním her soutěžních a 

nesoutěžních dosáhneme té správné atmosféry, kde bude mít pojem soutěžení pozitivní náboj 

(Silva 2008, s. 78).  

  

 Nyní se zaměříme na soutěžní hry, při nichž je třeba současně sledovat řadu faktorů. 

Především si uvědomme, že ve školním prostředí pracujeme s dětmi a adolescenty, jejichž 

psychika je velmi citlivá, musíme proto šetrně nakládat s těmi, kteří prohráli, ale  

i s těmi, kdo vyhráli. Atmosféra by měla být příznivá pro všechny. Je důležité předcházet 

negativním reakcím z prohry, ale i přílišnému vychloubání z výhry (Silva 2008, s. 78). Při hře 

budeme pečlivě zkoumat reakce studentů, abychom s nimi mohli dále pracovat. Je velice dobré 

znát jejich individuální reakce, abychom věděli, kdo a jak na výhru či prohru reaguje,  

a podle toho je dokázali motivovat takovým způsobem, aby je i při prohře hra bavila i příště.  

 Ve skupinové hře je, jak tvrdí Jankovcová (1989, s. 100), výhra i prohra brána daleko 

lépe, než když každý hraje sám za sebe. Výhra je ve skupinové hře daleko sladší nežli ve hře 

individuální, protože ji hráči sdílejí mezi sebou navzájem. Stejně tak i prohra není ve skupině 

tak tíživá jako prohra jednotlivce. 

 Doporučujeme, aby při individuálních hrách nebyla zdůrazňovaná prohra, ale pouze 

výhra. Prohra v individuální soutěži může velice špatně působit na psychiku žáka, a proto 

nezjišťujeme, kdo byl poslední. U těchto her je vhodné vyhlásit několik studentů, kteří se 

umístili na předních místech. V případě, že je prohra viditelná a stigmatizující, je nutné na tento 

fakt reagovat, a to buď tím, že nebudeme vyhlašovat vítěze vůbec, nebo pozměníme pravidla, 

aby bylo hodnocení odlišné (např.: posuzujeme snahu a kvalitu práce).  Taková změna musí 

proběhnout bez vědomí studentů, nejlépe ještě v průběhu hry. 

 V případě, že se hry účastní i učitel, může zaujmout roli poraženého. Studentům, a to  

i těm slabším, bude pak výhra připadat báječná. Učitel samozřejmě může i vyhrát a i v tomto 

případě studentům jejich prohra příliš nevadí, neboť jsou v ní všichni společně (Silva 2008,  

s. 79). Doporučujeme střídat jak prohry, tak výhry s tím, že je  také vhodné, aby byl učitel bez 

výhry nebo prohry, tedy někde uprostřed s průměrným výsledkem. Učitel jako účastník hry 

může lépe ovládat herní průběh, ale i náladu účastníků.  

 Při používání her různého typu se nám nebude stávat, a to ani ve skupinové, ani 

v individuální hře, že vítězové a poražení budou stále stejní studenti. Každý student v průběhu 

roku několikrát zakusí, jaké je vyhrát a prohrát (Silva 2008, s. 79). 
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1.6.1 Podvádění  

 

 Jednou z věcí, která dokáže narušit herní atmosféru a znepříjemnit celý průběh hry, je 

podvádění (Silva 2008, s. 80), tedy porušení předem jasně daných pravidel. Žák, který se snaží 

obejít pravidla hry, to dělá většinou z důvodu zlepšení své herní pozice s účelem hru vyhrát, 

z čehož vyplývá, že ho samotná hra baví. S ohledem na zvolenou hru stanovíme jisté sankce 

(např.: odebrání bodu, vynechání kola, posun o několik míst dozadu). Na podvádění je třeba 

okamžitě reagovat, a proto bedlivě sledujeme průběh hry, abychom předešli případné rozepři 

mezi studenty (Silva 2008, s. 80-81). Drobné podvádění nám průběh hry nenaruší.  

 Silva uvádí (2008, s. 80-81), že při podvádění mohou nastat dvě situace, které je nutné 

řešit podrobněji. Jedná se o případ, kdy je jeden z hráčů fyzicky či verbálně agresivní vůči 

ostatním hráčům, a o situaci, kdy podvádějící hráč vyvolává rozhořčení u hráčů, kteří se drží 

pravidel. V obou případech je vhodné hru přerušit a promluvit si se studenty o pravidlech  

a nutnosti jejich dodržování, stejně jako o toleranci a respektu. Budeme se věnovat důvodům 

stanovení právě takových pravidel a důležitosti jejich dodržování. Snažíme se rozvinout diskuzi 

o účelu pravidel a jejich nezbytnosti při hře.  Je podstatné diskutovat o vzájemné toleranci a 

respektu, a to jak během hry, tak i mimo ni. Podařilo-li se nám problém vyřešit, vrátíme se zpět 

ke hře do fáze, kdy jsme ji opustili, nebo začneme hrát znovu. Pokud se nám nepodařilo problém 

odstranit, vyloučíme problémového hráče ze hry nebo hru zcela ukončíme. Vzniklý problém je 

vždy třeba vyřešit, a to buď individuálně s problémovým hráčem, kdy se snažíme odhalit 

důvody jeho chování, nebo pokračováním v diskuzi s celou třídou. V obou případech jednáme 

se zvýšenou opatrností vzhledem k emoční křehkosti studentů (Silva 2008, s. 80-81). U 

závažnějších problémů vyhledáme odbornou pomoc (např.: výchovného poradce). Podobné 

situace nesmí vést k zanevření na hru jako na výukovou metodu.  

 

 Učitel je sice tím, kdo pravidla hry a jejich dodržování stanovuje a hlídá, musí je zároveň 

umět co nejlépe měnit takovým způsobem, aby si hráči ničeho nevšimli. Nadneseně řečeno, 

učitel by měl umět podvádět nejlépe, jeho cílem je udržení dobré herní atmosféry tak, aby 

studenty hra neustále bavila.  Učitel udržuje hru v rovnováze nebo činí taková opatření, aby ji 

do rovnováhy zpět dostal. Snaží se, aby byly síly mezi jednotlivými hráči vyváženy.  Lze toho 

dosáhnout tím, že například prodloužíme, či zkrátíme čas, který je na hru určen. Úkoly 

rozdělíme takovým způsobem, aby na zdatného studenta vyšla obtížnější aktivita a na  méně 

zdatného aktivita lehčí. Musíme to vždy dělat tak, aby si studenti ničeho nevšimli. Jak jsme již 
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uvedli, slabším studentům nebo skupině, která  při hře zaostává, se snažíme nenápadně pomoci. 

Vše závisí na zvolené hře. Někdy je žádoucí porušení pravidel, abychom dosáhli stanoveného 

didaktického cíle, který máme stále na paměti (Silva 2008,  

s. 82). 

 

1.6.2 Rozdělení hráčů při skupinové hře 

  

 V této části popíšeme několik postupů, kterými lze rozdělit hráče do skupin tak, aby byl 

průběh hry co nejvyrovnanější. Správné rozdělení hráčů je často klíčové pro navození příznivé 

herní atmosféry. Weiss (2002, s. 12-13) uvádí tři možné způsoby, kterými toho můžeme 

dosáhnout: 

 • přímé určení učitelem, 

 • dobrovolné určení, 

 • náhodné určení. 

  

 Přímé určení učitelem je přínosné z pohledu vyváženosti skupin. Učitel sám nejlépe ví, 

na jaké úrovni je každý ze studentů, a vytvořené skupiny jsou vyrovnané. Toto rozdělení však 

nenapomáhá vytvoření dobré herní atmosféry, neboť tím učitel demonstruje svou nadřazenost. 

Studenti toto rozdělení většinou nelibě vnímají s tím, že je nespravedlivé (Weiss 2002, s. 12). 

Argumentují tím, že je jedna skupina silnější než druhá, že učitel dal své oblíbence do jedné 

skupiny nebo tím, že chtějí být ve skupině se svými kamarády.   

 Při dobrovolném určení studenti sami zvolí, s kým chtějí být ve skupině. Příznivá herní 

atmosféra je při tomto rozdělení zachována. Hlavním úskalím je, že studenti se do skupin budou 

rozdělovat většinou stejně podle vzájemných sympatií a tím vytvoří nevyvážené skupiny 

(Weiss 2002, s. 13). Volíme-li pouze tento způsob, budou vyhrávat a prohrávat stále stejné 

skupiny, dojde ke snížení motivace u slabších skupin a naruší se celková atmosféra.  

 Náhodným určením sice nastolíme správnou atmosféru, ale většinou vytvoříme 

nevyvážené skupiny. Tento způsob je při hraní nedidaktických her nejběžnější, a proto je 

využíván i u didaktických her. Z pohledu studentů je náhodné určení nejobjektivnější. 

Zabraňuje stížnostem a je velice rychlé. K dispozici máme široké spektrum možností, jak 

rozdělení docílit (např.: rozpočítávání, házení kostkou, tahání krátké slámky, rozpočítávadla)  

(Silva 2008, s. 83). 
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 Jak uvádí Silva (2008, s. 84), je pro každou hru vhodný jiný způsob rozdělení do skupin. 

Stejně jako nelze používat jen jeden model hry, nelze používat ani stále stejný způsob rozdělení. 

Je nezbytné je mezi sebou střídat dle zvolené hry. Učitel, který rozděluje třídu do skupin, by 

měl studentům objasnit, proč tak činí a jak to hře prospěje.  

 Správným rozdělením zamezíme tomu, aby vyhrávala, nebo naopak prohrávala stále 

stejná skupina. Zmírníme tím také negativní účinek soutěže. Hra tak bude přitažlivá i pro méně 

zdatné studenty a bude je motivovat k výkonu (Silva 2008, s. 84). 

 

 Weiss (2002, s. 13) uvádí jako nejefektivnější kombinaci všech tří jmenovaných 

způsobů. Učitel například zvolí kapitány týmů a ti následně určí další členy nebo je losují. Do 

role kapitána volíme takového studenta, který dokáže ostatní ke hře motivovat, nebo studenta, 

kterého považujeme v předmětu za zdatného.  

 Náhodný výběr je neoblíbenější způsob všech studentů, jak zmiňuje Petty (1996,  

s. 185), a bývá málokdy zpochybňován. I zde máme několik možností, jak ho ovlivnit. Jednou 

z nich je, že členy jednotlivých skupin losuje učitel, snadno pak dosáhne zamýšlených skupin 

tím, že při losování podvádí. Tento způsob je efektivní, nicméně vyžaduje předem připravený 

scénář.  

 Ať zvolíme jakýkoli způsob rozdělení, je nezbytné, aby nezabral příliš mnoho času, 

protože ho chceme věnovat hrání hry, nikoliv ho trávit tvořením skupin. Čas pro nás hraje 

důležitou roli, a tak je dobré určit časový limit na vytvoření skupin, pokud si je studenti určují 

sami (Petty 1996, s. 186). 

  

1.6.3 Odměny a tresty 

  

 V případě, že začínáme hru jako výukovou metodu používat s novou skupinou, která na 

její užití není zvyklá, bude ji velice zajímat, jaká bude za výhru následovat odměna. Ta má ze 

začátku pro studenty motivační charakter. Naším cílem však je, aby studenti hru hráli pro dobrý 

pocit ze hry samotné (Jankovcová 1989, s. 111), neboť ne za všechno musíme být nutně 

odměněni. V této části uvedeme některé způsoby, kterými lze odměňovat. Dle Silvy (2008, s. 

86) máme dvě možnosti: 

 • odměnit vítěze, 

 • úkol pro poražené. 
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 Nejprve se zmíníme o druhé z těchto možností. Dobrým úkolem pro poražené je dle 

Silvy (2008, s. 86) například smazání tabule, zvednutí židlí za ostatní spolužáky nebo uklizení 

herních pomůcek. Nad vhodností tohoto způsobu je třeba se zamyslet, protože může vyvolat 

posměch spolužáků a radost ze hry se velmi snadno vytratí. Pokud ho chceme použít, je třeba 

dobře znát studenty a vztahy mezi nimi. Úkol nesmí studentům příliš vadit, nesmí být pro ně 

ani psychickou ani fyzickou zátěží. Jednou z možností je, aby si poražená skupina sama zvolila 

nějaký úkol, nejlépe něco, co udělá pro ostatní (např.: zvednutí židlí). Spolužáci  

i učitel následně za provedený úkol poděkují. 

 Odměn pro vítěznou skupinu nebo pro individuálního vítěze je mnoho. Může se jednat 

o drobné dárky (např.: samolepky, časopis, čokoláda), udělení diplomu nebo o odměnu 

symbolickou, tedy uznání vítězství ostatními studenty i učitelem (např.: potlesk, pochvala).  

O vhodnosti materiální odměny je třeba přemýšlet, u mladších studentů může mít značný 

motivační charakter, nicméně by se s ní mělo šetřit, obzvlášť pokud hry používáme často. 

Doporučujeme tuto odměnu uplatňovat u časově náročných her (např.: hra Rodina, hra 

Aktivity), jejichž užití je vhodné na závěr školního roku nebo před většími prázdninami (např.: 

vánoční a jarní).  Symbolická odměna je z našeho pohledu nejlepší, protože zároveň podporuje 

dobré vztahy v třídním kolektivu (Silva 2008, s. 86). Pochvala nejen uspokojí, ale také motivuje 

k dalšímu výkonu, a to nejen ve hře, ale v celém procesu učení i v životě. Myslíme si, že 

chválením studentů, a to i během klasické výuky, dosáhneme daleko lepších výsledků než jejich 

káráním. Vyzdvihujeme kladné stránky osobnosti studenta  

a podporujeme ho v dalším vývoji a vzdělávání. Pozitivní pohled na život obecně je cennou 

lidskou vlastností, kterou by učitel u sebe měl umět rozvíjet (Hrabal 2010, s. 117). 

 Není třeba zdůrazňovat, že nevhodnou odměnou jsou peníze nebo drahé dárky, stejně 

jako ohodnocení známkou, která se žákovi započítává mezi studijní výsledky. Hra je pro 

studenty lákavá právě tím, že nijak neovlivňuje jejich studijní průměr. Do hry vstupují 

osvobozeni od svých studijních výsledků. Všichni studenti mají na jejím začátku stejné šance 

uspět a po jejím skončení se výsledek opět maže, a i když prohráli, mohou v jiné hře vyhrát. 

S tímto stanoviskem se shoduje tvrzení autorky: « Il est important que les joueurs commencent 

le jeu libres dˈanxiété et quˈils le finissent sans le sentiment dˈavoir une quelconque dette à 

éponger. » (Silva 2008, s. 86). 

  

 V této kapitole jsme ukázali, jak je správná herní atmosféra důležitá nejen při užití hry 

jako vyučovací metody, ale v celém procesu učení. Navození dobré atmosféry nám umožní 

nejen použití této metody, ale také usnadní výuku. Studenti se při hodinách budou cítit uvolněně 
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a budou i plynuleji pracovat. Výuka bude probíhat v přátelském prostředí  

a osvojení cílového jazyka bude efektivnější. Popsali jsme, jak je možné pracovat s hrami 

soutěžního charakteru a jak je lze odlehčit od přílišné soutěživosti. Uvedli jsme, jak efektivně 

rozdělit studenty do skupin, aby byly vyvážené. Poukázali jsme na některá problémová místa, 

která by mohla narušit dobře nastavenou herní atmosféru, jako je podvádění. Navrhli jsme 

postupy, jak mu předcházet, stejně jako možnosti jeho řešení. Ukázali jsme, jak pracovat 

s odměnami a jak nalézt takové, které budou pro naši práci nejvhodnější.   

  

 

 V této části práce jsme popsali hru jako výukovou metodu, zařadili jsme ji mezi metody 

aktivizační a vymezili jsme její klasifikaci. Zjistili jsme, že v rámcových vzdělávacích 

programech není tato metoda zmíněna vůbec, zatímco ve Společném evropském referenčním 

rámci pro jazyky je popisována jako důležitá součást jazykového učení a rozvoje. Zmínili jsme, 

na jaké jazykové úrovně se zaměřuje české školství s tím, že minimální dosažená úroveň 

dalšího cizího jazyka je B1. Z klíčových kompetencí jsme vybrali čtyři, které hra rozvíjí 

nejvíce, a to jsou kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní, kompetence 

k řešení problémů a kompetence k učení. Uvedli jsme čtyři hlavní aspekty hry, jakými jsou 

nástroje, struktura hry, prostředí a atmosféra, která je pro používání této metody nejdůležitější. 

Zjistili jsme, že hra má tři hlavní přínosy, jimiž jsou hnací, citový a kognitivní. Při užití 

didaktické hry se také setkáme s celou řadou obtíží, které by nás však od jejího užití neměli 

odrazovat. Podrobně jsme popsali průběh hry a zdůraznili nezbytnost jejího závěrečného 

zhodnocení a zrekapitulování užitého jazykového jevu. V poslední kapitole jsme vyzdvihli 

důležitost nastolení správné atmosféry, a to nejen při užití hry jako výukové metody, ale 

v celém procesu vzdělávání.  
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2. Praktické využití hry ve výuce francouzštiny 

 

 V této části se podrobně zaměříme na jednotlivé hry s tím, že budeme zvažovat veškeré 

aspekty jejich použití tak, jak byly popsány v teoretické části. V první řadě si určíme, s jakým 

pedagogickým cílem budeme hru vybírat, přičemž zvolíme tu, která mu nejlépe odpovídá. 

Předem si nachystáme nástroje nutné k dané aktivitě. Musíme pomatovat na jejich dostatečné 

množství, aby bylo možné zapojit všechny studenty. Následně si promyslíme zvolenou hru 

s ohledem na třídu, se kterou ji budeme používat. Především si ujasníme pravidla a celkovou 

strukturu, zaměříme se na její přínosy a nepodceníme ani její možné obtíže.  

 Hry jsou sestaveny pro výuku francouzského jazyka, nicméně je lze upravit i pro jiný 

cizí jazyk. Herní materiál, jako jsou pexesa od společnosti Megabooks (Pomykač 2012), stejně 

jako hry od společnosti Eli (2007), existuje v několika jazykových mutacích a jsou na českém 

trhu běžně dostupné.  

 

Popis herní struktury 

 Nyní se podrobně podíváme na popis herních struktur tak, jak jsou uvedeny u každé hry. 

Popisem herní struktury máme na mysli kritéria, podle nichž je každá hra rozdělena. Budeme 

se jim věnovat postupně a odůvodníme jejich použití. 

 Prvním z nich je úroveň, pro kterou je hra určena. Držíme se úrovní dle Společného 

evropského referenčního rámce pro jazyky (2001) se zaměřením na úroveň A1 a A2. Pro 

označení studentů, kteří s francouzštinou začínají, užíváme úroveň A0, aby byl patrný rozdíl 

mezi  úplným začátečníkem A0 a začátečníkem A1 (Chauvet 2008). Úroveň A1 je úroveň 

výstupní, s určitým množstvím již nabytých znalostí. Některé z her budou vhodné pro více 

úrovní současně s tím, že je nutné je dané úrovni přizpůsobit. 

 U klasifikace didaktické hry se držíme rozdělení dle Dyšinského (1972, s. 144), které je 

uvedeno v kapitole Hra jako výuková metoda. Hry univerzální uvedeme samostatně, protože se 

dají upravit pro více jazykových úrovní. Každá hra spadá do více klasifikačních kritérií, 

uvádíme i možné užití aktivit jako poznávací i kontrolní nebo skupinové  

i individuální. Záleží pak na každém učiteli, aby zvolil tu možnost, která se nejlépe shoduje 

s jeho pedagogickým cílem.  

Musíme zdůraznit zvýšenou bezpečnost u her pohybových, které jsou zároveň na rychlost. 

Studenti po učebně většinou běhají s cílem být ve hře co nejúspěšnější. Učitel musí u těchto 

aktivit velice pozorně sledovat dění ve třídě, aby zamezil případnému zranění.  
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 Rozvíjené dovednosti dělíme dle SERRJ do čtyř kategorií, a to na porozumění 

mluvenému slovu, porozumění psanému slovu, písemný projev a mluvený projev. Ve výčtu 

herních aktivit se zaměřujeme především na rozvoj porozumění mluvenému slovu a na mluvený 

projev. Správné osvojení těchto dvou oblastí se nám zdá za pomoci hry nejlépe dosažitelné.  

 Náročnost má čtyři úrovně s ohledem na pravidla, pohyb studentů po třídě a s tím 

spojený hluk. Velmi snadná je aktivita s velice jednoduchými pravidly, nevyžadující pohyb, 

úroveň hluku ve třídě je jako při klasickém vyučování. Snadná hra má jednoduchá pravidla, 

vyžaduje však pohyb po třídě a s tím spojená rizika. Středně obtížná hra má složitější pravidla, 

kdy musíme počítat s delším časem na jejich vysvětlení. Obtížné hry jsou koncipovány na celou 

vyučovací hodinu, protože mají komplikovaná pravidla a jejich vysvětlení většinou zabere i 

deset minut. Bývají pohybové a jsou spojeny s nemalým hlukem. Při užití těchto aktivit 

doporučujeme informovat kolegy v okolních učebnách.  

 Příprava má také čtyři úrovně s ohledem na použité nástroje. Při žádné přípravě hra 

nevyžaduje materiál, ale občas pouze psací potřeby a papír. Mluvíme-li o téměř žádné přípravě, 

jedná se o materiál běžně dostupný v obchodní síti. Střední příprava vyžaduje materiál 

vyrobený nebo přizpůsobený učitelem, časová náročnost je hodinu a půl až dvě hodiny. Hry 

náročné mají často složitou vnitřní strukturu, kterou je třeba dostatečně promyslet, a opírají se 

o materiál vyrobený učitelem. Jejich časová náročnost je více jak dvě hodiny.  

 Čas vymezený na aktivitu je orientační, pokud s touto metodou začínáme, je třeba 

počítat s větší časovou náročností. Počet hráčů je většinou dán množstvím studentů v dané 

skupině. Hru lze velice snadno upravit i pro menší počet hráčů, u jejich navýšení je třeba myslet 

i na větší časovou náročnost a dostupnost nástrojů.  

 Ve výčtu rozvíjených kompetencí se držíme díla Vetešky (2008) Kompetence ve 

vzdělávání. Uvádíme vždy tři kompetence, které jsou z našeho pohledu danou aktivitou nejvíce 

podporovány.  

 Cíl je pro didaktickou hru nezbytný. Je třeba si uvědomit, čeho danou aktivitou chceme 

dosáhnout a k čemu má směřovat.  

 Do učiva spadají především gramatické jevy a znalosti slovní zásoby. Při jejich popisu 

se držíme  publikací: Exercices de grammaire française : cahier débutant (Loiseau 2005), 

Exercices de grammaire française : cahier intermédiaire (Loiseau 2007), Vocabulaire en 

dialogues : niveau débutant (Siréjols 2007), Vocabulaire en dialogues : niveau intermédiaire 

(Siréjols 2008), Communication progressive du français (Miquel 2004), Référentiel pour le 

cadre européen commun: A1-A2,B1-B2,C1-C2 (Chauvet 2008). Při uvádění českých názvů 

gramatických celků vycházíme z Francouzské mluvnice (Hendrich 2001). 
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Pomůckami máme na mysli nástroje tak, jak jsou popsány v kapitole Hlavní aspekty 

hry. Snažíme se, aby byly nejen vizuálně atraktivní, ale i skladné a lehké,  aby jejich přenos 

mezi učebnami nebyl náročný. Proto často užíváme pexesa, která jsou i cenově dostupná. Při 

výrobě vlastního herního materiálu upřednostňujeme ruční výrobu, která se nám zdá osobnější, 

nicméně stejnému účelu poslouží i počítačové zpracování.  

 Průběh aktivity je podrobně popsán v kapitole Průběh hry. Musíme si vždy dopředu 

rozmyslet, zda je vhodné před kontrolní hrou zopakovat probrané učivo. Důraz klademe na 

závěr aktivity, který nesmí nikdy chybět. Myslíme na navození správné herní atmosféry, kterou 

jsme se zabývali v kapitole Atmosféra vhodná ke hře.  

  V poslední části uvádíme možné obtíže, které jsou s konkrétní hrou spojeny,  

a popisujeme, jak můžeme modifikovat průběh hry. Uvádíme pouze ty modifikace, které jsme 

vyzkoušeli v praxi. 

  

 Struktura hry je dána naší zkušeností s jejím užitím. Každá z níže popsaných her byla 

v praxi několikrát vyzkoušena a její průběh splnil nejen pedagogický cíl, ale také studenty bavil. 

Použitím této metody si studenti snadno osvojili probíranou látku. 

 Tyto herní struktury lze však snadno upravit a přizpůsobit tak, aby hra co nejlépe 

odpovídala jak didaktickému cíli, tak i skupině, se kterou pracujeme.  
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2.1 Herní aktivity pro úroveň A0 

  

 Hry uvedené v této části jsou určeny pro studenty, kteří s francouzským jazykem 

začínají, a to buď na základní, střední škole nebo na gymnáziu. S francouzským jazykem nemají 

žádné zkušenosti, a proto je většina her zaměřena na osvojení nové slovní zásoby  

a základních gramatických jevů, které se týkají především tematických celků, jako jsou barvy, 

čísla, povolání, rodina a každodenní činnosti. Student by měl být následně schopen popsat sebe 

i druhého, mluvit o své rodině a o svém denním programu.  

 

 

2.1.1 Předměty v učebně 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, pohybové, individuální i skupinové, na rychlost 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 10 až 20 minut,  1 až 12 žáků  

Rozvíjené kompetence: být kreativní, být samostatný, přemýšlet (Veteška 2008, s. 46–48)  

 

Cíl  

Obohacení slovní zásoby a upevnění tvorby krátkých vět. Poznat, umět a stručně popsat 

předměty, které se nacházejí v běžné učebně.  

 

Učivo 

Podstatná jména rodu mužského a ženského (Loiseau 2005, s. 11-13), člen určitý a neurčitý 

(Loiseau 2005, s. 21-23), základní přídavná jména rodu mužského a ženského (Loiseau 2005, 

s. 62-63), barvy (Siréjols 2007, s. 24), tvary slovesa být (être - C´est, Ce sont,  Il est, Ils sont, 

Elle est, Elles sont) (Loiseau 2005, s. 33-34) (Chauvet 2008, s. 23-24). 

 

Pomůcky 

Kartičky s názvy předmětů, které se ve třídě nacházejí. Každá kartička obsahuje jedno 

podstatné jméno se členem neurčitým (article indéfinie) aměla by být z tvrdého barevného 

papíru orozměrech 6 x 8 cm, aby byla při přiřazování k předmětům dostatečně viditelná (obr. 

2.1.1). Celkem připravíme 30 kusů kartiček. Předměty v běžné třídě, např.: kniha, skříň, židle, 



39 

 

sešit, tužka, propiska, papír, dveře, obrázek  (par ex.: un livre, un placard, une chaise, un cahier, 

un crayon, un stylo, un papier, une porte, une image ect.). Předměty, které ve třídě nemusejí 

být, např.: koberec, pohovka, hrnek, krabice, ručník, sklenice (par ex.: un tapis, un canapé, une 

tasse, une boite, une serviette, un verre). 

 

Obr. 2.1.1 Předměty v učebně 

Průběh aktivity 

Studenti dostanou určitý počet 

kartiček, které rozdělíme podle počtu 

hráčů. Stejně to uděláme 

s rozdělením do skupin, je-li hráčů 

víc jak pět, každá skupina dostane 

nejméně 6 kartiček. Úkolem každé 

skupiny je rychle a správně přiřadit 

kartičky k předmětům. Nastane-li 

situace, že se předmět ve třídě 

nenachází, mohou ho namalovat na tabuli. Poté své předměty třídě představí např.: To je stůl. 

Je velký. (par ex.: C´est une table. Elle est grande.). Vyhrává skupina, která nejen správně 

přiřadila kartičku, ale i popsala předmět. Bodovat lze 2 body za přiřazení a po jednom bodu za 

správnou větu.  

 

Obtíže a modifikace 

V malém počtu hrají studenti jednotlivě, u větší skupiny po dvou nebo po třech. Je-li skupina 

velká, bude pohyb po třídě velice obtížný a následné představování předmětů zdlouhavé. Lze 

tedy pouze rozdat kartičky a papíry, na které studenti předměty nakreslí. Představení předmětů 

může probíhat i písemnou formou. Pro obohacení slovní zásoby a také pro větší atraktivitu hry 

je přínosné zařazovat i podstatná jména, která studenti neznají. Učitel funguje jako rádce, který 

mluví pouze v cílovém jazyce a předmět popíše nebo pantomimicky předvede. Skupiny si mezi 

sebou mohou neznámé kartičky měnit v případě, že opačná skupina předmět zná. Aktivitu uvádí 

Silva (2008, s. 135), která místo kartiček užívá ústního projevu. Učitel vyslovuje jména 

předmětů nacházejících se v učebně a žáci se předmětů dotýkají podobně jako u hry 2.1.4.  

Podobný styl her nalézáme u Weisse (1983, s. 35) a Buttner (2013, s. 31). 
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2.1.2 Sestav větu 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní i poznávací, klidné, individuální i skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: písemný a ústní projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 5 až 10 minut,  1 až 15 žáků 

Rozvíjené kompetence: přemýšlet, hodnotit, být tvořivý (Veteška 2008, s. 46–48, s. 120)  

 

Cíl  

Zlepšení tvorby jednoduchých vět. Správná výslovnost, vázání a intonace. Autokorekce 

psaného projevu. 

 

Učivo 

Slovesa a zvratná slovesa končící na -ER (Loiseau 2005, s. 104-106), pomocná slovesa být  

a mít (être et avoir) (Loiseau 2005, s. 109) (Chauvet 2008, s. 27).  

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.2 Sestav větu 

Tři sady kartiček ve třech barvách 

(obr. 2.1.2). První sada obsahuje tři 

osobní zájmena, druhá šest základních 

sloves a třetí libovolný předmět a 

příslovečné určení. Tyto tři sady pak 

tvoří celek, který dostane student či 

skupina, je tedy nutné jich mít 6 nebo 

7 při větší skupině. 

 

 

 

Průběh aktivity 

Student či skupina obdrží jednu sadu kartiček, v časovém limitu 4 minut se snaží vytvořit co 

nejvíce vět takovým způsobem, aby se v další větě opakovala jen jedna kartička. Nelze tvořit 

věty pouhou výměnou jedné kartičky např.: Bydlím s matkou. Bydlíme s matkou. (par ex.: 
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J´habite avec ma mère. Nous habitons avec ma mère.), ale záměnou dvou kartiček, např.: Je mi 

15 let. Máme psa. (par ex.: J´ai 15 ans. Nous avons un chien.). U každého slovesa lze teoreticky 

vytvořit tři věty. Tuto část zpracovávají hráči písemně. 

Po uplynutí časového limitu čtou studenti věty, které vytvořili. Po dvou až třech větách se 

skupiny střídají. Věta, která již zazněla, se nebude opakovat. Chybné věty se nepočítají. 

Vyhrává skupina, která má nejvíce správných vět. Pro větší přehlednost zaznamenává věty na 

tabuli učitel.  

 

Obtíže a modifikace 

Žáci píší věty na tabuli sami. U menších skupin doporučuji, u větších skupin je to na zvážení, 

dojde k prodloužení aktivity až o 20 minut, ale studenty to nesmírně baví.  

Často se opakující chybou je záměna přídavného jména japonský (japonais) a podstatného 

jména francouzština (le français). Zdůraznit význam členů ve francouzštině.  

U této aktivity je množství variant, které lze použít i po jejím skončení nebo jako pokračování. 

Osvědčilo se dát věty do záporu, problematickou větou se pak stane: Mám psa. Nemám psa. 

(J´ai un chien. Je n´ai pas de chien.). S možností vytvořit větu: Nemám jednoho psa, ale dva.  

(Je n´ai pas un chien mais deux.), upevnění un jako členu i číslovky, zároveň snazší pochopení 

absolutního záporu de.  

Další variantou je tvoření zjišťovacích otázek Est-ce que, věty jsou odpověďmi na tyto otázky.  

Hru popisuje Caré (1978, s. 52), který používá obálky s jednou rozstříhanou větou. Buttner 

(2013, s. 65) aktivitu pojímá ze širšího hlediska, umožňuje žákům dotvářet věty za pomoci 

nevyplněných kartiček. 

Dále zmíníme Eibenovou (2013, s. 27) a Weisse (2002, s. 34). 
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2.1.3 Barvy - pexeso 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: poznávací, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 10 minut,  2 až 15 žáků  

Rozvíjené kompetence: učit se, soustředit se, být výkonný (Veteška 2008, s. 46–48, s. 110) 

 

Cíl  

Rozšíření slovní zásoby o názvy barev v mužském a ženském rodě, jejich správné přiřazení 

k podstatnému jménu. Vytváření krátkých vět.  

 

Učivo 

Přídavná jména barev v mužském a ženském rodě (Siréjols 2007, s. 24), uváděcí výrazy (Il est, 

C´est) (Loiseau 2005, s. 33-34), sloveso být (être) (Loiseau 2005, s. 109) (Chauvet 2008, s. 27-

28). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.3 Barvy - pexeso 

Pexeso od společnosti Megabooks  

(Pomykač 2012), na kterém jsou 

vyobrazeny předměty v základních 

barvách (obr. 2.1.3). Kartičky navíc 

obsahují názvy barev a tím usnadňují 

jejich zapamatování.  
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Průběh aktivity 

Aktivity lze pojmout jako klasické pexeso. Hráč po každém otočení kartičky vysloví 

zobrazenou barvu, a to jak v mužském, tak ženském rodě. Při otočení dvou stejných kartiček 

hráč vytvoří krátkou větu, kdy ze své slovní zásoby vybere předmět, který dané barvě odpovídá, 

např.: Slunce je žluté. Auto je červené. (par ex.: Le soleil est jaune. La voiture est rouge.). 

Vyhrává hráč s největším počtem stejných kartiček. 

 

Obtíže a modifikace 

Po skončení této aktivity můžeme mladším studentům rozdat omalovánky, které jsou součástí 

pexesa (Pomykač 2012). Jednotlivá políčka jsou opatřena názvy barev.  

Pro prohloubení slovní zásoby studenty rozdělíme do skupin, každá skupina obdrží slovník  

a kartičku s názvem barvy. V časovém limitu pět minut se skupiny snaží nalézt co největší počet 

předmětů, které dané barvě odpovídají. Po uplynutí limitu předměty představí ostatním např.: 

To je stůl. Je bílý. (par ex.: C´est une table. Elle est blanche.).  

Hru nalezneme u Wenka (1989, s. 19), který místo kartiček s barvami užívá pastelky. Julien 

(1988, s. 40) popisuje aktivitu jako dynamickou za pomoci házecího míčku.   

 Aktivitu s podobným základem má i Buttner (2013, s. 56) a Eibenová (2013, s. 73), která ji 

pojímá jako klasické pexeso.  
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2.1.4 Barvy  

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní, pohybové, individuální, na rychlost i kvalitu 

Rozvíjená dovednost: porozumění mluvenému slovu 

Náročnost: snadná Příprava: žádná 

Čas a počet hráčů: 5 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjené kompetence: být kreativní, být pohotový, být samostatný (Veteška 2008, s. 46–48, 

s. 120) 

 

Cíl  

Obohacení slovní zásoby o názvy barev v mužském a ženském rodě, jejich správné přiřazení 

k podstatnému jménu. Tvorba krátkých vět.  

 

Učivo 

Přídavná jména barev v mužském a ženském rodě (Siréjols 2007, s. 24), uváděcí výrazy (Il est, 

C´est) (Loiseau 2005, s. 33-34), sloveso být (être) (Loiseau 2005, s. 109) (Chauvet 2008, s. 27-

28). 

 

Průběh aktivity 

Studenti stojí a učitel postupně vyslovuje názvy barev. Úkolem každého studenta je co 

nejrychleji se dotknout předmětu, který má vyslovenou barvu. Student se může dotknout 

předmětů ve třídě, oblečení nebo školních pomůcek.  

 

Obtíže a modifikace 

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po třídě. Ve velkém počtu studentů hru 

modifikujeme a děláme z ní hru klidnou. Aktivita bude probíhat ve dvojicích, kdy každá dvojice 

bude používat jen předměty ze svých školních tašek a své oblečení.  

Hru zmiňuje Weiss (1989, s. 104), Buttner (2013, s. 99) a Eibenová (2013, s. 30). Autoři shodně 

uvádějí, že podobnou hru na příkazy lze užít i u sloves, částí lidského těla či oblečení.  
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2.1.5 Číslovky – pexeso 

Úroveň A0 – začátečníci  (modifikace vhodné pro A1 i A2 jako hra kontrolní) 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, klidové, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 10 minut,  2 až 15 žáků  

Rozvíjené kompetence: soustředit se, přemýšlet, učit se (Veteška 2008, s. 46–48, s. 110) 

 

Cíl 

Rozšíření slovní zásoby o základní číslovky, jejich správná výslovnost a umístění ve větě. 

 

Učivo 

Základní číslovky (adjectifs numéraux cardinaux) (Loiseau 2005, s. 47-49) (Chauvet 2008,  

s. 28). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.5 Číslovky – pexeso 

Pexesa s vyobrazením číslovek. 

Máme několik možností na výběr. 

Pokud chceme studenty číslovky 

naučit, zvolíme pexeso od společnosti 

Megabooks (Pomykač 2012), které 

obsahuje kromě číslic  

i jejich názvy. Volíme-li hru jako 

kontrolní, použijeme pexeso Číslice 

od výrobce Ditipo (obr. 2.1.5), kde 

jsou znázorněny pouze číslice.  

 

Průběh aktivity 

U poznávací aktivity nejprve studenty seznámíme s číslovkami a jejich výslovností. 

Rozprostřeme kartičky na lavici a seřadíme od nejmenšího čísla po největší. Učitel vyslovuje 

názvy číslovek a studenti opakují. Ve skupinách pak studenti hrají klasické pexeso a u každé 

otočené kartičky vyslovují název číslovky.  
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U kontrolní aktivity volíme pexeso bez názvů číslovek. Na začátku hry necháme studenty, aby 

číslovky zopakovali. Hra pak probíhá stejným způsobem. Pro začínající studenty zvolíme 

číslovky do dvaceti a v pozdějších opakováních čísla přidáváme. Vyhrává student s největším 

počtem stejných kartiček. 

 

Obtíže a modifikace 

Francouzské číslovky jsou velmi složité, a proto je vhodné tuto aktivitu v průběhu let opakovat 

i se studenty vyšších úrovní před probíráním slovní zásoby na téma nakupování  

a placení. U pokročilých studentů máme možnost hru modifikovat. Kartičky několika pexes 

naskládáme na lavici číslovkami nahoru. Učitel říká názvy jednotlivých číslovek (např.: 

cinquante-trois) a studenti za pomoci kartiček číslovky skládají. Další možnou variantou, která 

podporuje aktivní znalost číslovek, je klasické pexeso s číslovkami do devadesáti. Student musí 

obě otočené kartičky sečíst a vyslovit výsledek.  

Vzhledem k barevnosti kombinujeme pexesa u začínajících studentů i se znalostí barev.  

Při větším počtu studentů je nutné mít k dispozici několik pexes. 

Podobně tvořená hra se nachází u Weisse (1983, s. 18) a Eibenové (2013, s. 20). K naučení 

číslovek slouží velmi dobře číselné bingo, jak uvádějí Silva (2008, s. 109), Weiss (1983,  

s. 20) a Buttner (2013, s. 115).  
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2.1.6 Povolání 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: poznávací, pohybové, skupinové, na rychlost i kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 20 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjené kompetence: být pohotový, spolupracovat, být kreativní (Veteška 2008, s. 46–48,  

s. 120) 

 

Cíl  

Rozšíření slovní zásoby o názvy povolání v mužském a ženském rodě a o předměty s nimi 

spojenými. Vytváření jednoduchých vět.  

 

Učivo 

Podstatná jména mužského a ženského rodu (Loiseau 2005, s. 11-13), sloveso pracovat 

(travailler) s předložkou jako (comme) a s (avec) (Siréjols 2007, s. 16), pomocná slovesa být a 

mít (être et avoir) (Loiseau 2005, s. 109) (Chauvet 2008, s. 27-28). Slovní zásoba na téma 

povolání (Siréjols 2007, s. 14-17). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.6 Povolání 

Vhodnou pomůckou je pexeso na 

povolání od výrobce MFP Paper, 

které je svým rozdělením poněkud 

netradiční (obr. 2.1.6). Obsahuje dvě 

sady karet, jedna představuje postavu 

vykonávající určité povolání a druhá 

zobrazuje nástroje příslušející  

k danému povolání. Pexeso doplníme 

kartičkami s názvy povolání.  
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Průběh aktivity 

Studenty rozdělíme do dvou či více skupin, každé skupině pak přidělíme určitý počet kartiček 

znázorňujících postavy tak, aby byl počet kartiček u každé skupiny stejný. Na prázdnou lavici 

naskládáme kartičky s vyobrazením nástrojů. Každá skupina má za úkol co nejrychleji  

a správně přiřadit k sobě oba typy kartiček. Ve druhém kole pak budou skupiny stejným 

způsobem přiřazovat názvy jednotlivých povolání. Vyhrává ta skupina, která rychle a správně 

přiřadí kartičky.  

Po skončení aktivity skupiny představují svá povolání ostatním (např.: Il est policie., Elle est 

artiste.). Zdůrazníme nepoužívání členů a procvičujeme mužský a ženský tvar podstatných 

jmen.  

 

Obtíže a modifikace 

Lze obohatit o práci se slovníkem. Studenti s jeho pomocí hledají názvy předmětů a představí 

je ostatním. Slovíčka píší na tabuli.  

Variantou je klidná hra pro mírně pokročilé studenty. Žáci si vylosují jednu z kartiček povolání 

a popisují jeho činnost ostatním. Lze hru otočit tak, že studenti kladou zjišťovací otázky.  

Možnou obtíží jako u většiny her, kdy se studenti pohybují po třídě, je bezpečnost. Důležité je 

studenty hlídat, aby si vzájemně nebrali kartičky a ty chybně umístěné vraceli na lavici.   

K osvojení si názvů povolání slouží i hry od Weisse (1983, s. 90) a Juliena (1988,  

s. 43), které jsou svým založením klidné. Weiss pojímá hru jako asociace k daným povoláním, 

kdy má student k dispozici názvy profesí, ke kterým přiřazuje předměty. Julien obohacuje 

aktivitu o názvy národností.  
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2.1.7 Občanský průkaz 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní, klidné, individuální, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: střední až náročná 

Čas a počet hráčů: 10 až 15 minut,  1 až 15 žáků 

Rozvíjené kompetence: být samostatný, komunikovat, uplatňovat znalosti (Veteška 2008,  

s. 46–49) 

 

Cíl  

Prohloubit znalost přestavení sama sebe o představení druhé osoby.  

 

Učivo 

Slovesa -ER , zvratná slovesa (Loiseau 2005, s. 104-106), číslovky do třiceti (Loiseau 2005,  

s. 47-49), národnosti, povolání, měsíce v roce (Siréjols 2007, s. 14-21) (Chauvet 2008, s. 30). 

Představit sebe a druhého (Miquel 2004, s. 70). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.7 Občanský průkaz 

Kartičky připomínající občanský 

průkaz (obr. 2.1.7). Počet kartiček 

musí odpovídat počtu žáků. Jména  

a příjmení volit dle dané národnosti  

a s ohledem na snadnou výslovnost.  

Základní kartičky - evropský typ 

osobností, pro druhé kolo kartičky 

s mimoevropskými či  

obtížně vyslovitelnými jmény pro 

obohacení hry. Mapa Evropy a světa 

není nezbytnou, nicméně vítanou pomůckou.   
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Průběh aktivity 

Každý žák si vylosuje jednu kartičku a představí ostatním osobu, která se na ní nachází. Správně 

užívá mužské a ženské osobní zájmeno (Il, Elle), předložku u názvu města (à)  

a sloveso  být (être). Máme-li dostatek kartiček, je možné realizovat i další kolo s osobami 

mimoevropskými.  

 

Obtíže a modifikace 

Aktivita je velice snadná, lze ji rozšířit o rodinný stav a členy rodiny, případně o zájmy, v tom 

případě je nutná znalost slovesa mít rád a dělat (aimer et faire).  

Místo kartiček je možné zvolit členy rodiny žáků, aktivita je časově náročnější. Pro procvičení 

psaného projevu zadat písemně.  

Máme-li k dispozici mapu, ukazujeme, odkud osoba pochází.  

Hru tohoto typu uvádí Weiss (1983, s. 9) a Julien (1988, s. 9), kteří k její realizaci nepoužívají 

pomůcky. S kartičkami se naopak setkáme u Buttner (2013, s. 88).  
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2.1.8 Kdo to je? 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinová, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  2 až 15 žáků  

Rozvíjené kompetence: přemýšlet, soustředit se, zdůvodňovat (Veteška 2008, s. 46–48,  

s. 110) 

 

Cíl 

Zopakovat a procvičit tvoření zjišťovacích otázek a slovní zásobu nutnou k fyzickému popisu 

osoby. 

 

Učivo 

Tvorba zjišťovacích otázek za pomoci Est-ce que (Loiseau 2005, s. 147-149), přídavná jména 

a podstatná jména rodu mužského a ženského v jednotném a množném čísle (Loiseau 2005,  

s. 11-17. s. 62-67). Správné užití slovesa mít (avoir) a sloves končících -ER (Loiseau 2005,  

s. 104-106, s. 109) (Chauvet 2008, s. 29).  

 

Pomůcky 

Obr. 2.1.8 Kdo to je? 

Několik kusů hry od společnosti ELI 

(2007) s názvem Qui est-ce? tak, aby 

každá hra byla pro dva až čtyři 

studenty (obr. 2.1.8). Hra obsahuje 

dvakrát 32 karet s totožnými 

kresbami osob a jejich jmény.  Méně 

nákladnou, nicméně pracnější 

variantou je vytvořit šedesát hracích 

karet, kde vždy dvě karty budou 

stejné s barevnými obrázky osob.  
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Průběh aktivity 

Zopakujeme se studenty tvorbu zjišťovacích otázek a základní slovní zásobu pro popis osoby. 

Rozdělíme je do skupin dle sad her, které máme k dispozici, tedy po dvou nebo po čtyřech,  

proti sobě hrají tedy dva studenti nebo dvě skupiny. Každý obdrží jednu sadu hracích karet, na 

které jsou vyobrazeny stejné osoby. Oba protihráči si vyberou jednu z osob tak, aby o ní ten 

druhý nevěděl. Zbytek karet rozprostřou na lavici před sebou. Vzájemně si kladou zjišťovací 

otázky (např.: Est-ce que ta personne est une femme? Est-ce qu´ellel a des cheveux blonds? 

Est-ce qu´elle porte un tee-shirt bleu?). Vyhrává ten, který jako první uhodne osobu svého 

protihráče.  

 

Obtíže a modifikace 

Tato hra je studenty velice dobře hodnocena, je zde však riziko sklouzávání do mateřského 

jazyka. Učitel tedy nejen pomáhá studentům, ale i kontroluje užívání cílového jazyka.  

Hru lze použít i u mírně pokročilých studentů, pokud v průběhu opakování hry zakážeme 

používání stejných otázek. Studenti budou vytvářet složitější konstrukce. Pro tyto studenty je 

to hra oddechová a méně náročná.  

Hru popsanou jako kladení zjišťovacích otázek zmiňuje Weiss (1983, s. 47) a Julien (1988,  

s. 86). 
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2.1.9 Uhodni postavu z Asterixe a Obelixe 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní, klidné, individuální, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 20 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: komunikovat, být samostatný, být kreativní (Veteška 2008, s. 46,  

s. 110, s. 120) 

 

Cíl 

Procvičit souvislý ústní projev při popisu osoby.  

 

Učivo 

Tvorba krátkých vět za pomoci sloves být (être),  mít (avoir) a sloves s koncovkou -ER (Loiseau 

2005, s. 104-106, s. 109). Použití podstatných a přídavných jmen ve správném rodě a čísle 

(Loiseau 2005, s. 11-17, s. 62-67) (Chauvet 2008, s. 27-28). Popsat osobu (Miquel 2004, s. 

110). 

 

Pomůcky 

Barevné obrázky postaviček z Asterixe a Obelixe, na každém obrázku je jedna z postav (např.: 

Panoramix, Obelix, Idefix). Jejich počet odpovídá počtu studentů. 

 

Průběh aktivity 

Studenti si vylosují obrázek s postavou, ten pak nikomu neukazují. V časovém limitu pět minut 

připraví souvislý popis této postavy. Žáci jeden po druhém popisují svou postavu, aniž by ji 

někomu ukázali, úkolem ostatních je uhodnout, o kterou postavu se jedná. Pokud si studenti 

nejsou jistí, kladou zjišťovací otázky. V této aktivitě nelze určit vítěze. 

 

Obtíže a modifikace 

Před touto aktivitou je nutné seznámit studenty s postavami z kresleného filmu nebo komiksu 

Asterix a Obelix, případně zvolit jiný tematický okruh, se kterým jsou studenti seznámeni. 

Jednou z obtíží této aktivity je její možné prodloužení při větším počtu studentů, v tom případě 
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dáme jeden obrázek do dvojice a studenti si ústní projev rozdělí (např.: popis fyzických a 

psychických rysů).  

Lze použít i u mírně pokročilých a pokročilých studentů, zadáváme známé osobnosti 

francouzské či české kultury. Slovní zásoba a souvislost projevu odpovídá dané úrovni. 

Hra je inspirována aktivitou s názvem Qui est qui? od Wenka (1989, s. 90). Setkáme se s ní  

i u Juliena (1988, s. 13).  
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2.1.10 Slovesa - pexeso 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní i poznávací, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: učit se, přemýšlet, být výkonný (Veteška 2008, s. 46–48) 

 

Cíl 

Rozšíření znalosti sloves a jejich použití v přítomném čase.  

 

Učivo 

Slovesa s koncovkou -ER, -IR a slovesa nepravidelná, např.: jít, pít, číst (par ex.: aller, boire, 

lire) v přítomném čase jednotného čísla (Loiseau 2005, s. 104-111) (Chauvet 2008, s. 31).  

 

Pomůcky 

Obr. 2. 1. 10 Slovesa - pexeso 

Pexeso od společnosti Megabooks  

(Pomykač 2012) s názvem Les 

verbes (obr. 2.1.10). Kartičky 

obsahují obrázek i název slovesa 

v infinitivu. Vhodné je mít několik 

pexes dle počtu studentů. 

 

 

 

 

Průběh aktivity 

Studenti hrají klasické pexeso. Pro urychlení hry použijeme polovinu karet. Po otočení kartičky 

student přečte sloveso v infinitivu a vytvoří první osobu čísla jednotného v přítomném čase. 

Postupně studenti tvoří všechny tři osoby čísla jednotného dle střídání kol. Vyhrává student 

s největším počtem kartiček. 
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Obtíže a modifikace 

Hru rozšíříme o množné číslo přítomného času. Další možností je použít místo přítomného času 

čas budoucí blízký (futur proche).  

Na závěr rozložíme kartičky obrázky nahoru a studenti mají za úkol rozdělit je do skupin podle 

stejného způsobu časování.  

Podobné aktivity lze nalézt u většiny autorů, uveďme Eibenovou (2013, s. 73), Weisse (2002) 

s. 55) a Buttner (2013, s. 81). 
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2.1.11 Každodenní činnosti 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: kontrolní, pohybové, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: zdůvodňovat, přemýšlet, uplatňovat znalosti (Veteška 2008, s. 46–49) 

 

Cíl 

Umět popsat běžný den druhé osoby.  

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma každodenní činnosti (Siréjols 2007, s. 44-47). Použití přítomného času 

sloves s koncovkou -ER, zvratných sloves a některých nepravidelných sloves, např.: jít, jít ven, 

vzít (par ex.: aller, sortir, prendre) (Loiseau 2005, s. 104-111)  

(Chauvet 2008, s. 35).  

 

Pomůcky 

Obr. 2. 1. 11 Každodenní činnosti 

Hra od společnosti ELI (1999) 

s názvem Les Dominos de la journée 

(obr. 2.1.11). Hra je původně určena 

k hraní domina, které je zdlouhavé. 

Kartičky uprostřed rozřízneme a tím 

získáme dvě sady karet. Na jedné 

sadě jsou obrázky znázorňující 

každodenní činnosti  

a na druhé sadě je popis uvedené 

činnosti. Hra zobrazuje rodinu Brun 

při každodenních činnostech.  
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Průběh aktivity 

Studenty rozdělíme do čtyř skupin, každé skupině přidělíme jednoho ze čtyř rodinných 

příslušníků. Na dvě volné lavice rozmístíme sady karet. Skupiny mají za úkol sestavit běžný 

den člena rodiny v časovém limitu 10 minut. Ústně si připraví jeho den od rána do večera 

s použitím časových výrazů: ráno, odpoledne, večer (le matin, l´après-midi, le soir). Slovesa 

uvedená na kartách v infinitivech dají do správného tvaru, pokud sloveso neznají, upraví větu. 

Po uplynutí časového limitu skupiny vzájemně prezentují běžný den svého člena. Vítězná 

skupina je ta, která správně vyčasovala slovesa, případně ta, která srozumitelně a správně 

upravila věty.  

 

Obtíže a modifikace 

Před začátkem aktivity je vhodné zopakovat časování nepravidelných sloves, která se ve hře 

objevují. Pro začínající studenty jsou některá slovesa komplikovaná, karty s těmito slovesy 

odebereme.  

Hru lze použít i s mírně pokročilými studenty pro upevnění slovní zásoby a zopakování 

časování sloves v přítomném čase. 

Velmi přínosná je hra v kombinaci s pexesem od společnosti Arcus s názvem Pets Academy 

(obr. 2.1.12). Průběh hry zůstává stejný, je obohacen o kartičky s hodinami, které studenti 

k jednotlivým činnostem přiřazují.  

Hra je možná jen se sadou karet zobrazujících každodenní činnosti. Studenti pak písemně 

zpracují jejich vyobrazení.  

Některé karty znázorňují větší počet rodinných členů, není tedy důležitý stejný počet karet  

u skupin. Je však třeba hlídat, zda jedna skupina nemá karet málo, nebo naopak příliš mnoho. 

Aktivitu s tématem každodenní činnosti zmiňuje Wenk (1989, s. 72). 
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2.1.12 Hodiny 

Úroveň A0 – začátečníci 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní i písemný projev 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: spolupracovat, učit se, přemýšlet (Veteška 2008, s. 46–48) 

 

Cíl 

Naučit nebo upevnit schopnost zeptat se na přesný čas a umět odpovědět, správně umístit 

příslovečné určení času do věty popisující každodenní činnosti. 

 

Učivo 

Znalost základních číslovek do šedesáti (Loiseau 2005, s. 47-49). Umět se zeptat na čas, např.: 

Kolik je hodin? (par ex.: Quelle heure est-il?) a odpovědět např.: Jsou tři hodiny. Je poledne 

(par ex.: Il est trois heures. Il est midi.) (Siréjols 2007, s. 18-21). Použití uváděcího výrazu Il 

est (Loiseau 2005, s. 8-9). Slovní zásoba na téma každodenní činnosti (Chauvet 2008, s. 24) 

(Siréjols 2007, 44-47). 

 

Pomůcky 

Obr. 2. 1. 12 Hodiny 

Pexeso od společnosti Arcus 

s názvem Pets Academy (obr. 2.1.12). 

Na kartičkách jsou spolu se zvířaty 

vyobrazeny hodiny. Dvojici tvoří 

ručičkové a digitální hodiny, které 

znázorňují stejný čas. 
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Průběh aktivity 

Na volnou lavici umístíme kartičky s obrázky. Studenty rozdělíme do dvojic, jejich úkolem je 

sestavit své každodenní činnosti tak, aby ke každé činnosti mohli přiřadit kartičku s časovým 

údajem. Popis svých činností si připraví písemně a ústně je prezentují zbytku třídy. 

 

Obtíže a modifikace 

Pexeso je možno využít jako pomůcku pro nácvik určování času. Každý student si vezme šest 

kartiček, z toho tři s ručičkovými hodinami a tři s hodinami digitálními. U prvních tří kartiček 

použije výrazy (např.: Il est trois heures moins le quart.), u zbylých pak (např.: Il est trois 

heures et quarante-cinq minutes.). Ve dvojicích kladou otázku: Kolik je hodin? (Quelle heure 

est-il?) a odpovídají.  

Další možností je hrát klasické pexeso. Studenti po otočení kartičky říkají, kolik je hodin. 

V tomto případě je hra na plný počet kartiček velice dlouhá, je výhodnější hrát pouze 

s polovinou kartiček. 

Podobnou hru uvádí Eibenová (2013, s. 32).  Buttner (2013, s. 44) k naučení hodin nepoužívá 

pomůcky, ale dvojici žáků. 

 

 

 Uvedli jsme si dvanáct her, které jsou určeny pro začínající studenty. Tvoření her pro 

úroveň A0 je velmi snadné, a proto i většina jmenovaných her je svou náročností velmi snadná 

nebo snadná. Hry, které se zabývají slovesy a číslovkami, můžeme snadno použít i pro vyšší 

jazykovou úroveň. Doporučujeme jejich opakované používání tak, aby si studenti dostatečně 

osvojili tuto obtížnou látku.  
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2.2 Herní aktivity pro úroveň A0, A1 

  

 Hry uvedené v této části jsou hrami přechodovými, které lze použít s oběma úrovněmi. 

Svým učivem jsou komplikovanější, protoje nezařazujeme pouze pod úroveň A0, ale zároveň 

jsou nezbytné pro správné osvojení jazyka. Doporučujeme je užívat jako jakousi spojnici mezi 

těmito dvěma úrovněmi. Hry v této části se věnují především přídavným jménům a jejich 

správnému postavení ve vztahu k jménu podstatnému.  

 

 

2.2.1 Přídavná jména 

Úroveň A0 – začátečníci, A1 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní i písemný projev 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být kreativní, hodnotit, uplatňovat znalosti (Veteška 2008, s. 46–49,  

s. 120) 

 

Cíl  

Obohacení slovní zásoby o přídavná jména v mužském a ženském rodě, jejich správné užití 

ve vztahu k podstatnému jménu. 

 

Učivo  

Přídavná jména (adjectifs qualicatifs) v mužském a ženském rodě (Chauvet 2008, s. 31) 

(Loiseau 2005, s. 62-66).  

 

Pomůcky 

Pexeso od společnosti Megabooks (Pomykač 2012) s názvem Les adjectifs, které neobsahuje 

dvojice stejných kartiček (obr. 2.2.1). Dvojici zde tvoří kartičky, které jsou v protikladu. Každá 

kartička obsahuje název přídavného jména a jeho zobrazení. 
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Obr. 2.2.1 Přídavná jména  

Průběh aktivity 

Studenty rozdělíme do malých skupin 

po dvou až třech členech, rozdáme 

jim 5 až 6 kartiček. Máme-li 

k dispozici více pexes, pracujeme 

s větším počtem kartiček. Na volnou 

lavici umístíme zbylé kartičky tak, 

aby byly všem dobře dostupné. 

Úkolem skupiny je najít protiklad 

přídavného jména. Vyhrává skupina, 

která nejrychleji a správně najde všechny protiklady. Následně si skupiny vzájemně představí 

svá přídavná jména a spojí se do větších skupin po čtyřech až šesti členech. V takto vzniklé 

skupině se pokusí rozdělit případná jména do tří skupin, a to na přídavná jména, která jsou 

v ženském rodě nepravidelná, na ta, u kterých se přidá koncovka –e, a na ta, u kterých se 

grafická podoba nezmění. V průběhu aktivity učitel kontroluje správnost a pomáhá studentům 

se zařazením přídavných jmen. Na tabuli se vytvoří tři sloupce a studenti do nich postupně 

vypisují všechna přídavná jména. Na závěr se část přídavných jmen, k nimž se přidávala 

koncovka –e, rozdělí dle výslovnosti, tedy na část, kde se výslovnost mění a kde se nemění. 

Studenti se budou snažit nalézt pravidlo pro tento jev.  

 

Obtíže a modifikace 

Popsaný průběh aktivity je vhodný pro mírně pokročilé studenty, nicméně lze hru upravit  

i pro začátečníky tím, že vynecháme obtížná přídavná jména a zaměříme se pouze na základní 

např.: velký/malý, mladý/starý, tlustý/tenký (par ex.: grand/petit, jeune/vieux, gros/mince).  

Možným prohloubením této aktivity je zvolení pohádkové nebo filmové postavy, kterou 

studenti za pomoci přídavných jmen popíší.  

Aktivity spočívající v hledání protikladů popisuje Weiss (1983, s. 31), Wenk (1989, s. 130)  

a Julien (1988, s. 48). 
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2.2.2 Přídavná jména - postavení 

Úroveň A0 – začátečníci, A1 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní i písemný projev 

Náročnost: velmi snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 10 minut,  2 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: uplatňovat znalosti, přemýšlet, soustředit se (Veteška 2008, s. 46–49, 

s. 110) 

 

Cíl  

Správné užití tvaru přídavného jména v mužském a ženském rodě, jejich pozice ve vztahu 

k podstatnému jménu. 

 

Učivo 

Přídavná jména (adjectifs qualicatifs) v mužském a ženském rodě (Chauvet 2008, s. 31) 

(Loiseau 2005, s. 62-67), členy neurčité (asticles indéfinies) (Loiseau 2005, s. 22-23). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.2.2 Přídavná jména - postavení 

Tři sady kartiček v různém barevném 

provedení (obr. 2.2.2). První sada 

obsahuje čtyři karty s členy 

neurčitými (articles indéfinis). Druhá 

sada nese názvy podstatných jmen 

v mužském a ženském rodě, 

v jednotném a množném čísle např.: 

muž, kostel, knihy, domy (par ex.: 

homme, église, livres, maisons). Třetí 

sada zahrnuje přídavná jména 

v mužském a ženském rodě, v jednotném a množném čísle, např.: tlustý, bílý, krásné, nádherné 

(par ex.: gros, blanche, beaux, magnifiques). Tyto tři sady máme v takovém počtu, aby studenti 

mohli pracovat ve dvojicích. 
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Průběh aktivity 

Do dvojice rozdáme tři sady karet, v časovém limitu pěti minut mají studenti za úkol vytvořit 

co nejvíce správných variant, které osahují zástupce z každé sady karet. Žáci zapisují varianty, 

na které přišli. Po vypršení časového limitu nahlásí, k jakému počtu dospěli. Postupně chodí 

k tabuli a zapisují varianty, které se zde nevyskytují, aby se předešlo opakování. Dvojice si 

následně opraví již napsané varianty a nahlásí počet. Vítězí dvojice s největším správným 

počtem výrazů.  

 

Obtíže a modifikace 

U této aktivity se dá velice snadno podvádět, učitel musí zběžně zkontrolovat, zda počet 

napsaných výrazů skutečně odpovídá. Pokud by měl učitel precizně kontrolovat vše, co studenti 

napsali, byla by hra velice dlouhá. Hru lze na závěr rozšířit o použití stávajících výrazů ve 

větách.  

Podobnou aktivitu nalezneme u Buttner (2013, s. 144). 
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2.2.3 Rodina 

Úroveň A0 – začátečníci, A1 

Klasifikace: kontrolní, pohybové, kolektivní, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění mluvenému slovu 

Náročnost: obtížná Příprava: náročná 

Čas a počet hráčů: 45 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: řešit problémy, spolupracovat, komunikovat (Veteška 2008, s. 46–48) 

 

Cíl 

Procvičení znalosti slovní zásoby z tematických okruhů rodina, povolání a národnosti. 

Prohloubení znalosti kladení otázek a odpovídání na položenou otázku. Rozvíjet schopnost 

logického uvažování.  

 

Učivo 

Kladení zjišťovacích otázek pomocí Est-ce que, intonace a tázacích zájmen (pronoms 

interrogatifs) (Loiseau 2005, s. 147-149). Slovesa s koncovkou -ER a nepravidelná slovesa 

v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111). Slovní zásoba z tematických okruhů rodina, 

povolání a národnosti (Chauvet 2008, s. 31, s. 34) (Siréjols 2007, s. 14-17, s. 32-35). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.2.3.1 Rodina 

Patnáct kartiček s křestními jmény 

členů rodiny (obr. 2.2.3.1). Společně 

se jménem jsou uvedeny další čtyři 

informace např.: místo bydliště, věk, 

povolání, národnost. Je nezbytné, aby 

se informace u členů rodiny lišily. 

Celkově se vytvoří rozvětvená 

rodina, kterou je třeba za pomoci 

kartiček sestavit. Provázanost 

rodinných členů musí být dobře 

promyšlená, studenti pomocí otázek hledají své postavení v rodině. Pomůcky jsou minimální, 
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samotná příprava hry je však velice náročná. Je možné odebrání členů rodiny v případě nižšího 

počtu studentů, a to bez narušení soudržnosti hry. 

 

Průběh aktivity 

Obr. 2.2.3.2 Rodinný strom 

Před samotnou hrou zopakujeme učivo, které je 

k její realizaci nezbytné. Aktivita je časově 

náročná, proto ji doporučujeme použít na konci 

školního roku v rámci opakování probrané látky. 

Nejprve studentům vysvětlíme, že jejich úkolem 

bude sestavit rodinný strom, který nakreslí na 

tabuli. Každý si vylosuje jednu kartičku se jménem 

rodinného příslušníka. Kartičky si mezi sebou 

nesmí ukazovat. Hra je koncipována jako 

detektivní práce, při které je třeba nalézt  členy své 

rodiny. Zdůrazníme používání pouze 

francouzského jazyka. Studenti se pohybují po 

třídě a kladou ostatním otázky, např.: Kde bydlíš? 

Máš bratra? Jsi svobodný/svobodná? (par ex.: Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu as un 

frère? Est-ce que tu es célibataire?). Pro názornost uveďme, že například Nicolas nemůže být 

bratrem Pierra, protože Nicolas nemá rád psy a Pierre psa má atd. V průběhu hry učitel 

studentům pomáhá s formulováním otázek, případně i s nalezením členů rodiny. Hra končí 

sestavením rodinného stromu (obr. 2.2.3.2), každý člen se na závěr představí a vysvětlí, v jakém 

příbuzenském poměru je k nejbližším členům rodiny.  

 

Obtíže a modifikace 

Hra je náročná na organizaci. Studenti jsou při hře hluční a je neustále třeba hlídat používání 

cílového jazyka, neboť studenti mají tendenci sklouzávat do mateřského jazyka. Tato aktivita 

studenty nesmírně baví, má také stmelovací charakter. Studenti se stanou členy jedné rodiny  

a i po jejím skončení se často oslovují jmény rodinných příslušníků.  

Během rozdávání kartiček nerozlišujeme mezi mužským a ženským pohlavím členů rodiny ani 

studentů ve třídě z důvodů nevyváženosti poměru mezi chlapci a dívkami, ale také pro zpestření 

hry.  
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S takto rozdělenými členy rodiny lze i dále pracovat v průběhu jiných aktivit, např.: diskuze 

o trávení prázdnin za pomoci slovesa chtít (vouloir). 

Takto koncipovaná aktivita se nenachází u žádného ze zmiňovaných autorů. Lze nalézt dílčí 

podobnosti s méně náročnými hrami u Caré (1978, s. 37), Weisse (1983, s. 42), Julien (1988, s. 

50) a Buttner (2013, s. 100). U všech zmíněných autorů se jedná o procvičení kladení otázek 

při tematickém okruhu rodina. 

 

 

 Přídavná jména patří mezi velice obtížné látky, často v nich chybují i pokročilí studenti. 

Jsou nezbytnou součástí správného osvojení jazyka, a proto doporučujeme se k podobným 

aktivitám vracet i v dalších fázích výuky jazyka.  

 Hra s názvem Rodina je sice velice komplikovaná na přípravu, nicméně její užití nám 

pomůže nejen procvičit několik tematických okruhů učiva, ale také velmi prospěje příznivému 

fungování třídního kolektivu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

2.3 Herní aktivity pro úroveň A1 

 

 Úroveň A1 je koncipována jako úroveň začátečníka, který si již osvojil základní 

strukturu jazyka. V této části uvedeme aktivity, které prohlubují slovní zásobu a rozšiřují 

základní gramatické jevy. Budeme se především věnovat rozšíření znalosti sloves  

a tematických okruhů jako potraviny, na které v další části navážeme.  

  

 

2.3.1 Slovesa - bingo 

Úroveň A1 

Klasifikace: kontrolní i poznávací, klidné, kolektivní, na rychlost 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění mluvenému slovu 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 20 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být výkonný, být samostatný, soustředit se (Veteška 2008, s. 46–48,  

s. 110) 

 

Cíl 

Naučení nových sloves a jejich správného významu.  

 

Učivo 

Slovesa s koncovkou -ER, zvratná slovesa a slovesa nepravidelná, např.: jít, čekat, otevřít (par 

ex.: aller, attendre, ouvrir) (Chauvet 2008, s. 29) (Loiseau 2005, s. 104-106). 

 

Pomůcky 

Hra od společnosti ELI (2007) s názvem Bingo verbes, která obsahuje 36 hracích bingo karet a 

66 karet se slovesy (obr. 2.3.1). Oba typy karet jsou oboustranné, z jedné strany obrázek 

znázorňující sloveso a z druhé zápis slovesa. Ke hře je nutné se vybavit menšími kartičkami na 

zakrývání políček, např.: kartičkami pexesa. 
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Průběh aktivity 

Třídu upravíme tak, aby studenti seděli do půlkruhu. Rozdáme hrací bingo karty v počtu tři až 

čtyři podle počtu studentů a současně menší kartičky na zakrývání políček. Hrací bingo karty 

se umístí obrázky nahoru. Učitel postupně ukazuje obrázky na kartách se slovesy. Studenti se 

snaží uhodnout, které sloveso je na kartě zobrazeno, pokud to nevědí, sloveso sdělí učitel. 

Vyhrává student, který má jako první zakryté všechny hrací bingo karty. 

 

Obr. 2.3.1 Slovesa - bingo 

Obtíže a modifikace 

Hra bingo je mezi studenty oblíbená 

a velice dobře přijímaná. Výhodou je 

užití pouze jedné hry společnosti ELI 

(2007) s názvem Bingo verbes pro 

15 studentů. 

Hrací bingo karty se dají využít 

k hraní pantomimy. Ve skupinách 

studenti předvádějí zobrazená 

slovesa.  

Další možností využití těchto karet je sestavení příběhu s užitím sloves, která obsahují. Skupiny 

si vylosují deset sloves a napíší příběh.  

Princip hry bingo nalezneme u Silvy (2008, s. 109), Weisse (1983, s. 20) a Buttner (2013,  

s. 115). Všichni autoři uvádějí hru k procvičování čísel. 
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2.3.2 Piráti 

Úroveň A1 

Klasifikace: poznávací, klidné, kolektivní, na rychlost 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 20 minut,  1 až 10 žáků  

Rozvíjená kompetence: přemýšlet, být samostatný, učit se (Veteška 2008, s. 46–48, s. 120) 

 

Cíl 

Naučit správné užití předložek s místním významem. 

 

Učivo 

Předložky s významem místním (prépositions de lieu), např.: pod, nad, za (par ex.: sous, sur, 

derrière). (Chauvet 2008, s. 35) (Miquel 2004, s. 54). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.3.2 Piráti 

Hra od společnosti ELI (2012) 

s názvem L´Ile aux prépositions 

(obr. 2.3.2). Hrací sada obsahuje 

hrací plán, na kterém jsou z jedné 

strany představeny užité předložky a 

z druhé obrázek přístavního města 

s množstvím postav pirátů. Dále 

obsahuje 66 hracích karet, 8 karet 

s názvy předložek a 60 papírových 

mincí sloužících jako body. Na 

hracích kartách je vyobrazen jeden z pirátů, kterého pak student musí najít na hracím plánu, 

pod ním je věta s vynechanou předložkou, tu studenti doplňují. 
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Průběh aktivity 

Nejprve umístíme hrací plán ze strany, kde jsou užité předložky, a studenty s nimi seznámíme. 

Následně plán otočíme a vedle něj naskládáme 8 karet nesoucích názvy předložek. Studenti se 

rozmístí kolem hracího plánu a každý obdrží jednu hrací kartu, kterou ve stejnou dobu otočí. 

Snaží se co nejrychleji najít postavu ze své karty znázorněnou na hracím plánu. Tři nejrychlejší 

jsou odměněni mincemi. Postupně studenti ostatním ukáží svou postavu a správně doplní 

chybějící předložku do věty. Student s největším počtem mincí vítězí.  

 

Obtíže a modifikace 

Větší počet studentů vyžaduje alespoň dvě hrací sady, případně prostřídání studentů u hry. 

Doporučujeme otáčet herní plán v průběhu hry, aby někteří studenti nebyli znevýhodněni.  

Tato hra je velice dobře vymyšlena a skýtá množství jiných využití. Její výhodou je jak užití 

jako hry poznávací, tak i kontrolní, kde již nebudeme umisťovat 8 karet s názvy předložek. 

V tomto případě je dobré správné doplnění předložky odměnit mincí, hráč tedy může získat dvě 

mince v průběhu jednoho kola.  

Možnou obměnou je popis oblečení pirátů nebo vykonávaných činností.  

Hru s užitím předložek s místním významem uvádí Buttner (2013, s. 120). Studenti podle 

instrukcí učitele umisťují předměty po učebně. 
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2.3.3 Ovoce a zelenina 

Úroveň A1 

Klasifikace: poznávací, pohybové, skupinové, na rychlost i kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 10 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být výkonný, spolupracovat, učit se (Veteška 2008, s. 46–48) 

 

Cíl 

Poznat novou slovní zásobu z tematického okruhu ovoce a zelenina.  

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma ovoce a zelenina, např.: jablko, okurka, banán (par ex.: la pomme, le 

concombre, la banane) (Chauvet 2008, s. 46) (Siréjols 2007, s. 54-57). Uváděcí výraz c´est 

(Loiseau 2005, s. 33-34). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.3.3 Ovoce a zelenina 

Dvě sady kartiček s obrázky ovoce a 

zeleniny a s jejich názvy včetně 

členů určitých v dostatečném 

množství alespoň 35 kusů (obr. 

2.3.3). 

 

 

 

 

 

 

Průběh aktivity 

Rozdělíme studenty do skupin po třech až čtyřech a rozdáme jim 7 až 10 karet s názvy ovoce a 

zeleniny. Na volnou lavici umístíme obrázky. Úkolem studentů je správně přiřadit obrázky 

k názvům. Vítězí skupina, která nejdříve správně přiřadí obrázky. 
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Obtíže a modifikace 

Aktivita je často velice hektická a je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu po třídě. Vhodné 

je hru několikrát opakovat, aby si studenti všechny názvy zapamatovali, a po jejím skončení 

rozdat listy s probranou slovní zásobou. 

Aktivitám zabývajícím se přiřazováním obrázků s názvem se věnuje Buttner (2013, s. 62). 
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2.3.4 Potraviny 

Úroveň A1 

Klasifikace: poznávací, pohybové, skupinové, na rychlost i kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: snadná Příprava: velmi snadná 

Čas a počet hráčů: 10 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být kreativní, komunikovat, spolupracovat (Veteška 2008, s. 46–48,  

s. 120) 

 

Cíl 

Seznámit se slovní zásobou z tematického okruhu nákup potravin.  

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma potraviny, např.: paštika, sýr, šunka (par ex.: le pâté, le fromage, le 

jambon), názvy obchodů, např.: pekařství, řeznictví, cukrárna (par ex.: la boulangerie, la 

boucherie, la pâtisserie) (Chauvet 2008, s. 50) (Siréjols 2007, s. 54-57). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.3.4 Potraviny 

Hra od společnosti ELI (2012) 

s názvem Faisons les courses!, která 

obsahuje 36 hracích bingo karet a 66 

karet s potravinami, které mají název 

umístěn pod obrázkem  

(obr. 2.3.4).  Na rubu bingo karet se 

nachází nákupní seznam, který lze 

využit při aktivitě 4.1 V obchodě. 
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Průběh aktivity 

Studenti se rozdělí do skupin a zvolí si název obchodu, který budou představovat, např.: 

pekařství (la boulangerie). Na volnou lavici umístíme 66 karet s potravinami. V časovém limitu 

pět minut se studenti snaží obohatit svůj obchod o co nejširší sortiment tak, aby byli schopni si 

jednotlivé položky obhájit. Po skončení limitu představí ostatním svůj obchod  

a jeho zboží. Vítězem nemusí být skupina s největším počtem karet, ale s největší originalitou 

v sortimentu zboží. 

 

Obtíže a modifikace 

Původní určení této hry je bingo tak, jak bylo popsáno ve hře 3.1 Slovesa – bingo i zde může 

sloužit jako hra poznávací i kontrolní. 

Samostatnou aktivitou může být sestavení menu o třech chodech za pomoci karet s potravinami 

a i zde dáváme časový limit (např.: 10 minut).  

Hru podobného typu nalezneme u Weisse (1983, s. 15) a Buttner (2013, s. 71). Weiss se více 

věnuje hraní rolí, zatímco Buttner rozšíření slovní zásoby.  
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2.3.5 Lidské tělo 

Úroveň A1 

Klasifikace: poznávací, klidné, individuální, na rychlost i kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění psanému slovu 

Náročnost: velmi snadná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 5 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: učit se, přemýšlet, být samostatný (Veteška 2008, s. 46–48, s. 120) 

 

Cíl 

Obohacení slovní zásoby o téma lidské tělo.  

Učivo 

Slovní zásoba na téma části lidského těla (Chauvet 2008, s. 64) (Siréjols 2008, s. 6-9). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.3.5 Lidské tělo 

Dvě sady kartiček s obrázky  

a názvy částí lidského těla, každá 

v počtu 16 karet (obr. 2.3.5), dvě 

sady na jednoho studenta. 

 

 

 

 

 

 

Průběh aktivity 

Student dostane dvě sady karet a v časovém limitu pět minut správně přiřadí obrázky a názvy. 

Vyhrává nejrychlejší student. 

 

Obtíže a modifikace 

Hra může být i skupinová. Časový limit lze zkrátit.  

Aktivita vychází z hry popisované Eibenovou (2013, s. 33) a Buttner (2013, s. 112). 
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 Velice úspěšná hra, kterou lze snadno modifikovat na více pedagogických cílů, je hra 

Piráti. Má hned několik pozitiv, studenti ji mají velice rádi, její průběh je svižný, i když může 

zabrat poměrně hodně času při jejím modifikování. Dobře esteticky provedený herní plán nám 

umožňuje široké spektrum modifikací.  

 Procvičování znalosti sloves a slovní zásoby z okruhu potravin je velice důležité  

a přínosné i pro studenty na vyšších úrovních znalostí jazyka.  
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2.4 Herní aktivity pro úroveň A2 

 

 Hry popisované v této části jsou svou podstatou komplexnější a méně soutěživé, nežli 

v předchozích částech. Předpokládáme pokračování ve vyučování jazyka se stejnými 

skupinami, se kterými jsme užívali předchozí aktivity. Navazujeme proto na probranou slovní 

zásobu a gramatiku tak, aby se mluvený projev stal co možná nejplynulejším. Popsané aktivity 

budou mít velice blízko k hraní rolí a k dramatizaci. Záleží na učiteli, jak je pojme  

a jaký didaktický cíl si stanoví.  

 

 

2.4.1 V obchodě 

Úroveň A2 

Klasifikace: poznávací i kontrolní, pohybové, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: středně obtížná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: komunikovat, spolupracovat, být schopen čelit nečekané situaci 

(Veteška 2008, s. 46–49) 

 

Cíl 

Rozvoj komunikativních dovedností při nákupu v obchodě. Schopnost vyžádat si zboží  

a zeptat se na cenu. 

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma potraviny, slovesa s koncovkou -ER a nepravidelná slovesa, např.: chtít, 

moci (par ex.: vouloir, pouvoir) v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111), v první osobě 

čísla jednotného v podmiňovacím způsobu (conditionnel de politesse) (Loiseau 2005,  

s. 135-136). Kladení otázek pomocí tázacích zájmen (pronoms interrogatifs) (Chauvet 2008, s. 

48, s. 50) (Loiseau 2005, s. 157-160). Nakoupit a zeptat se na cenu (Miquel 2004, s. 8-17). 
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Pomůcky 

Obr. 2.4.1 V obchodě 

Využijeme dětské hračky určené ke 

hře na obchod, např.: Dětský obchod 

od společnosti Vilac nebo od jiné 

firmy, které jsou běžně dostupné 

v obchodní síti (obr. 2.4.1). Dětské 

peníze Euro od výrobce Klein. 

Kartičky s názvy potravin od 

společnosti ELI (2012) s názvem 

Faisons les courses!. 

Případně jen obaly od potravin nebo 

jejich zmenšené verze či obrázky. 

 

Průběh aktivity 

Zboží umístíme, tak aby bylo dostupné všem studentům, kteří budou ve dvojicích hrát 

prodavače a nakupujícího. Vybavíme je dětskými penězi pro větší autentičnost aktivity. 

Využijeme hracích bingo karet z aktivity 4.1 Potraviny nebo studenti vytvoří nákupní seznam 

sami. V tom případě dáme časový limit pět minut na jeho napsání. Každý student má za úkol 

nakoupit alespoň pět potravin a zaplatit je. Nesmí zapomenout na úvodní oslovení  

a rozloučení. Ve dvojicích se postupně v rolích vystřídají. Na závěr studenti předvedou svůj 

nákup a kolik za něj zaplatili. 

 

Obtíže a modifikace 

Aktivita umožňuje hraní ve větších skupinách. Chceme-li ji ozvláštnit, určíme studentům širší 

role, např.: rodič a dítě v obchodě, nepříjemná prodavačka, snaživý obchodník. Hra se dá 

realizovat i formou scének. Počítejme s větší časovou náročností. 

Hraní rolí popisuje Weiss (1983, s. 81) nebo Caré (1978, s. 66). Tématiku obchodů uvádí 

Eibenová (2013, s. 29).  
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2.4.2 V restauraci 

Úroveň A2 

Klasifikace: kontrolní, pohybové, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: středně obtížná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: komunikovat, být schopen čelit nečekané situaci, mít kulturní vhled 

(Veteška 2008, s. 46–48, s. 66) 

 

Cíl 

Zlepšení komunikativních dovedností při objednání a placení v restauraci. Schopnost reagovat 

na nečekanou situaci. Vyžádat si doporučení a vysvětlení. 

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma potraviny a restaurace (Siréjols 2007, s. 54-57, s. 102-105), slovesa 

s koncovkou -ER, -IR a nepravidelná slovesa, např.: chtít, moci, vybrat (vouloir, pouvoir, 

choisir) v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-106), v první osobě čísla jednotného  

a množného v podmiňovacím způsobu (conditionnel de politesse) (Loiseau 2005, s. 135-136). 

Kladení otázek pomocí tázacích zájmen (pronoms interrogatifs) (Chauvet 2008, s. 56, s. 60) 

(Loiseau 2005, s. 157-160). Objednat si, žádat doporučení a vysvětlení (Miquel 2004, s. 18-21, 

s. 36-41). 

 

Pomůcky 

Několik kusů menu obsahujícího předkrm, hlavní chod a zákusek (l´entrée, le plat pricipal, le 

dessert) (obr. 2.4.2). Lze doplnit o ceny. 

 

Průběh aktivity 

Ve skupinách po třech až čtyřech bude jeden ze studentů hrát roli číšníka a ostatní budou hosté 

restaurace, kteří si z obdrženého menu objednají večeři. Aktivita probíhá ve formálním duchu 

s použitím vykání a společenských frází. Klienti od číšníka požadují doporučení chodu s jeho 

popisem. Na závěr jídlo ohodnotí a zaplatí. 
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Obr. 2.4.2 V restauraci 

 

Obtíže a modifikace 

Role obsluhy je pro studenta náročná, při menším 

počtu hráčů ji zastane učitel, při větším počtu 

student s dobrým mluveným projevem a bohatou 

slovní zásobou. Stejně jako u aktivity 4.1 

V obchodě obohatíme o bližší určení role, např.: 

zamilovaný pár, roztržitý číšník, oslava narozenin.  

Obtížná slovní spojení na závěr zopakujeme  

a napíšeme na tabuli. 

Hru nalezneme u Weisse (1983, s. 65) a Wenka 

(1989, s. 46). 
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2.4.3 Ve městě 

Úroveň A2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být schopen čelit nečekané situaci, komunikovat, být samostatný 

(Veteška 2008, s. 46–48, s. 120) 

 

Cíl 

Prohloubení komunikativních dovedností při hledání a vysvětlování cesty ve městě. Schopnost 

reagovat na nečekanou situaci. Zeptat se na cestu, vysvětlit cestu. 

 

Učivo 

Slovní zásoba na téma město (Siréjols 2007, s. 36-39), slovesa s koncovkou -ER  

a nepravidelná slovesa, např.: moci (pouvoir) v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111), 

v rozkazovacím způsobu (impératif) (Loiseau 2005, s. 132-134) a v první osobě čísla 

jednotného podmiňovací způsobu (conditionnel de politesse) (Loiseau 2005, s. 135-136). 

Kladení otázek pomocí tázacích zájmen (pronoms interrogatifs) (Chauvet 2008, s. 46) (Loiseau 

2005, s. 157-160). Dát instrukce a zeptat se na cestu (Miquel 2004, s. 54-59, s. 78-81). 

 

Pomůcky 

Mapa města nebo jeho částív dostatečném množství, aby každá dvojice obdržela jednu mapu.  

 

Průběh aktivity 

Dvojice studentů obdrží mapu. Jednotlivě vyberou místo, kde stojí a kam chtějí dojít. Místa by 

od sebe neměla být příliš vzdálena. Zeptají se spolužáka na cestu a ten ji vysvětlí. Následně si 

role prohodí.  

 

 

Obtíže a modifikace 

Vhodné je pracovat s mapou Paříže i Prahy. Student bude schopen se lépe orientovat v Paříži, 

ale i pomoci francouzskému turistovi s nalezením správné cesty. 
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O této aktivitě píše Weiss (1983, s. 108) a Julien (1988, s. 60), neuvádějí použití mapy, neboť 

pracují s prostorem učebny.  
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2.4.4 Poznej Evropu 

Úroveň A2 

Klasifikace: poznávací, pohybové, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: středně obtížná Příprava: náročná 

Čas a počet hráčů: 45 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: uplatňování znalostí, mít kulturní vhled, učit se (Veteška 2008, s. 47, 

s. 66, s. 120) 

 

Cíl 

Student klade otázky, na jejichž základě vyhledává danou zemi, umí odpovědět na položenou 

otázku. Student se orientuje v mapě Evropy a umí souvisle mluvit o určité zemi. 

 

Učivo 

Slovní zásoba z okruhu geografie (Siréjols 2008, s. 54-57), slovesa s koncovkou -ER  

a nepravidelná slovesa v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111). Kladení otázek pomocí 

tázacích zájmen (pronoms interrogatifs) (Chauvet 2008, s. 44) (Loiseau 2005, s. 157-160).  

 

Pomůcky 

Obr. 2.4.4.1 Poznej Evropu - mapa 

Slepá mapa Evropy s tabulkou 

uvádějící státy, jejich oficiální název, 

členství v Evropské unii, oficiální 

jazyk, národnost a hlavní město (pays, 

le nom officiel, membre de L´Union  

européenne, la langue officiel, la 

nationalité, la capitale)(obr. 2.4.4.1).  

Je také dobré mít k dispozici nástěnnou 

mapu Evropy, aby se studenti lépe 

orientovali. Vyrobíme dvě sady 

kartiček (obr. 2.4.4.2), kdy na jedněch je vlajka dané země a několik základních informací, 

např.: kolik má daný stát sousedních států, zda leží u moře. Není však uveden název státu. Na 
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druhé sadě kartiček jsou názvy hlavních měst a také několik základních informací, např.: kde 

se v Evropě dané hlavní město nachází a jaké je nejbližší hlavní město sousední země.  

 

Obr. 2.4.4.2 Poznej Evropu - kartičky  

Průběh aktivity 

Studentům nejprve klademe otázky 

na jejich znalosti Evropských států, 

např.: Se kterými státy sousední 

Francie? Které státy severní Evropy 

znáte? (Quels sont les pays vosins de 

la France? Quels pays de l´Europe 

nord connaissez-vous?). 

Přistoupíme tedy k vysvětlení 

pravidel hry, rozdáme materiály  

a zdůrazníme cíl hry. Upřesníme, že hra není na rychlost, ale na správnost a že na jejím základě 

budou studenti ve dvojicích zpracovávat referáty na jednu z dalších vyučovacích hodin. 

Třídu rozdělíme do dvou skupin, jedné skupině rozdáme kartičky s vlajkami a druhé skupině 

kartičky s hlavními městy. Jejich úkolem je pomocí otázek utvořit dvojice tak, aby správně 

přiřadili vlajku k hlavnímu městu, zjistili, jaký je název státu a kde se v Evropě nachází. K tomu 

jim poslouží slepá mapa.  Poté studenti ve dvojicích představí zemi, kterou takto objevili 

ostatním studentům. Řeknou veškeré informace uvedené v tabulce, případně je obohatí o vlastní 

znalosti. Ostatní studenti je pak mohou doplnit, pokud mají o dané zemi další informace.  

Hru hrajeme na dvě kola, nejprve se známými státy, např.: Finsko (Finlande) a poté s méně 

známými, např.: Černá hora (Monténégro). 

 

Obtíže a modifikace  

V závěru vyučovací hodiny by se nám mělo podařit odtajnit slepou mapu. Může být odtajněna 

jen zčásti s tím, že zbytek zemí studenti přiřadí za domácí úkol. Shrneme základní informace o 

všech zemích, které jsme tímto způsobem získali. Zadáme studentům návaznou práci na tuto 

hru, ve dvojicích vyberou jednu ze zemí a na další hodinu si připraví prezentaci na pět minut.  

Hra s tématikou Evropy a Evropské unie se nachází u Silvy (2008, s. 115) a Eibenová (2013, 

s. 70).  
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2.4.5 Znalosti 

Úroveň A2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu, porozumění psanému textu 

Náročnost: středně obtížná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 45 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: uplatňování znalostí, přemýšlet, hodnotit (Veteška 2008, s. 46–49) 

 

Cíl 

Rozšíření znalostí v oblasti kultury, sportu, geografie atd. se zaměřením na Francii. Schopnost 

rozumět položené otázce a odpovědět.  

 

Učivo 

Slovní zásoba z okruhu kultura, geografie, sport a biologie (Siréjols 2007, s. 76-79) (Siréjols 

2008, s. 54-57, s. 68-75, s. 94-97). Slovesa s koncovkou -ER a nepravidelná slovesa 

v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111) a minulém čase (passé composé, imparfait) 

(Loiseau 2005, s. 117-125) (Chauvet 2008, s. 58). Porozumění otázce (Chauvet 2008, s. 44) 

(Loiseau 2005, s. 157-160). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.4.5 Znalosti 

Hra od společnosti Larousse (2008) 

s názvem Les Apéro-cartes Spécial 

Famille (obr. 4.5), která obsahuje šest 

sad karet, tedy šest tematických 

okruhů, např.: Dobří žáci, Fanoušci 

sportu a kina (Bons élèves, Fans de 

sport et ciné). Používáme společně  

s běžnou hrací kostkou. 
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Průběh aktivity 

Studenti se rozdělí do několika skupin po dvou až třech hráčích a sednou si dokola. Doprostřed 

se rozmístí šest balíčků karet. Úkolem skupin je získat z každého tematického okruhu jednu 

kartu. Kostka slouží jako faktor náhody, studenti si tedy nemohou karty vybrat libovolně. Hod 

kostkou určí tematický okruh. Skupina si vybere číslo od jedné do čtyř  

a spoluhráč po pravici otázku přečte. Pokud skupina správně odpoví, získává kartu. U čtení 

otázek se studenti střídají. Vítězí skupina, která jako první nasbírá karty ze všech šesti okruhů. 

 

Obtíže a modifikace 

Aktivita je vhodná pro starší studenty od čtrnácti let. V průběhu hry odpovídají i na otázky 

z okruhů, z nichž již kartu mají. Pokud nikdo nenasbírá všechny karty, vítězí skupina 

s největším počtem karet. 

Hra je vhodná na závěr školního roku nebo před většími prázdninami, např.: vánočními nebo 

jarními. Této hry se může účastnit i učitel. 

Vědomostním soutěžím se věnuje Buttner (2013, s. 126). 

 

 

 Hry se již více zaměřují na souvislý ústní projev v situacích, v nichž se každý student 

cizího jazyka jednou ocitne. Umožňují procvičení dovedností, které pomohou tyto situace lépe 

zvládnout. 

 Předposlední jmenovaná hra poskytne studentům lepší povědomí o Evropě a umožní 

jim osvojit si geografické znalosti, které budou v budoucnu potřebovat.  

 Poslední hra umožní lepší seznámení s francouzskou a evropskou kulturou, stejně jako 

procvičení čtení a kladení otázek. 
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2.5 Univerzální herní aktivity 

 

 Univerzální aktivity umožňují měnit obsah hry, aniž by se změnila hra jako taková. 

Herní pravidla a celková struktura hry je stále stejná. Tyto aktivity jsou velice přínosné pro 

výuku, neboť je lze libovolně měnit, mají často jednoduchá pravidla a velice snadno se užívají 

s různými skupinami. Většinou nejsou ani příliš náročné, co se týče nástrojů. I jejich trvání je 

flexibilní, čas lze upravit podle našich možností. 

 

 

2.5.1 Aktivity – pantomima, kreslení, mluvení 

Univerzální hra - Úroveň A1, A2, B1, B2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: středně obtížná Příprava: žádná 

Čas a počet hráčů: 15 až 45 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: být kreativní, dávat věci do kontextu, zdůvodňovat (Veteška 2008,  

s. 46–49, s. 120) 

 

Cíl 

Procvičení a upevnění probrané slovní zásoby.  

 

Učivo 

Tato hra je univerzální, lze ji aplikovat na jakýkoliv tematický okruh slovní zásoby nebo na 

několik okruhů současně, např.: nákupy, město, restaurace, sport (par ex.: faire les courses, la 

ville, le reataurant, le sport) (Siréjols 2007, s. 50-58, s. 76-80, s. 102-106). 

 

Pomůcky 

Máme dvě možnosti - učitel připraví seznam slov vztahujících se na probrané tematické okruhy 

nebo studenti ve skupinách seznam sami vymyslí. V tomto případě dáme časový limit pět minut 

na jeho vytvoření. Upozorníme, že lze použít pouze podstatná jména (substatntifs), přídavná 

jména (adjectifs qualicatifs) a slovesa (verbes).  
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Průběh aktivity 

V této hře se střídají tři činnosti: pantomima, kreslení a mluvení. Hrací kolo zahrnuje jednu 

z těchto aktivit, které se postupně střídají. Hra je inspirována hrou od společnosti Piatnik 

(2000)s názvem Aktivity.  

Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech až pěti členech. Jeden ze skupiny předvádí v časovém 

limitu jedna minuta výraz, který byl vybrán učitelem. Pokud skupina výraz uhodne, dostává 

bod. V případě, že seznam slov vymysleli studenti, učitel vybere výraz  

a zadá ho soupeři. V případě, že hrající skupina výraz neuhodla, dostává bod zadávající skupina. 

Na hru určíme časový limit, po jeho uplynutí sečteme body a vyhlásíme vítěznou skupinu. 

 

Obtíže a modifikace 

Hra je vhodná na konec roku nebo před prázdninami, stejně jako v případě, kdy jsme probrali 

tematický celek. Je nenáročná a studenty velmi baví. Její výhodou je nulová příprava  

a možnost aplikace i bez předchozího plánování. 

Podobný typ her zmiňují Weiss (1983, s. 78), Julien (1988, s. 83) a Buttner (2013, s. 124). První 

dva autoři se věnují pouze pantomimě. Buttner uvádí hru tak, jak zde byla popsána. 
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2.5.2 Hádání osobností 

Univerzální hra - Úroveň A1, A2, B1 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev, porozumění ústnímu projevu 

Náročnost: snadná Příprava: téměř žádná 

Čas a počet hráčů: 15 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: řešit problémy, přemýšlet, mít kulturní vhled (Veteška 2008,  

s. 46–48, s. 66) 

 

Cíl 

Zlepšení schopnosti klást zjišťovací otázky, porozumění a logického uvažování. 

 

Učivo 

Zjišťovací otázky pomocí Est-ce que (Loiseau 2005, s. 147-149), slovesa s koncovkou -ER, -

IR a nepravidelná slovesa v přítomném čase (Loiseau 2005, s. 104-111) a minulém čase (passé 

composé, imparfait) (Loiseau 2005, s. 117-130) (Chauvet 2008, s. 58). Slovní zásoba vztahující 

se k povolání, pracovní činnosti, rodinným poměrům, kultuře a historii (Siréjols 2007, s. 14-18, 

s. 32-36) (Siréjols 2008, s. 32-36, s. 94-98).  

 

Pomůcky 

Jednou z možností je zadat studentům za domácí úkol výběr známé osobnosti, kterou budou 

ostatní hádat. V tom případě budou studenti klást otázky svému spolužákovi. Vhodné  

u starších a pokročilých studentů. Druhou možností je příprava učitele, ten vybere několik 

osobností z francouzské kultury a historie, které jsou všeobecně známé, např.: Ludvík XIV. 

(Louis XIV), Édite Piaf nebo Jana z Arku (Jeanne d´Arc). 

 

Průběh aktivity 

Studenti postupně kladou otázky, aby zjistili, o kterou osobnost se jedná. Vítězí ten, který jako 

první uhodne její jméno. Žádoucí je hrát několik kol. 
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Obtíže a modifikace 

Hru lze hrát i s mladšími studenty, volíme-li postavy z filmů a seriálů, případně vybereme 

osobnosti, o kterých jsme na předchozích hodinách mluvili. V tomto případě je lepší hrát ve 

skupinách.  

Popsanou aktivitu zmiňují Julien (1988, s. 61) a Eibenová (2013, s. 126).  

Variantou této hry, jak uvádí Weiss (1983, s. 47), je zaměnit osobnost za předměty nebo zvířata. 

Takto upravená hra je vhodná pro začínající nebo mírně pokročilé studenty. Učitel vybírá 

studentům známá slova, která umějí popsat.  
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2.5.3 Slovesa - kartičky 

Univerzální hra - Úroveň A1, A2,  B1, B2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní a písemný projev 

Náročnost: středně obtížná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 20 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: dávání věcí do kontextu, uplatňování znalostí, přemýšlet (Veteška 

2008, s. 46–49, s. 120) 

 

Cíl 

Zopakování probraného času nebo způsobu u sloves v ústní i písemné formě. Ujasnit si slovesa 

se stejným časováním a zdůraznit výjimky. 

 

Učivo 

Slovesa s koncovkou -ER, -IR a nepravidelná slovesa v přítomném čase (Loiseau 2005,  

s. 104-111), minulém čase (passé composé, imparfait) (Loiseau 2007, s. 98-104) a budoucím 

čase (futur simple) (Loiseau 2005, s. 112-116). Slovesa v podmiňovacím způsobu (conditionel 

présent) (Loiseau 2007, s. 118-122), v rozkazovacím způsobu (impératif) (Loiseau 2005,  

s. 132-134) a konjungtivu (subjonctif) (Loiseau 2005, s. 137-141) (Chauvet 2008, s. 39, s. 58, 

s. 63). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.5.3 Slovesa - kartičky 

Celkem 55 kartiček s infinitivem 

nejužívanějších sloves (obr. 2.5.3). 

Případně využijeme hru od 

společnosti ELI (2007) s názvem 

Bingo verbes a jejích 66 karet se 

slovesy (obr. 3.1). 
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Průběh aktivity 

Průběh této hry se velice různí dle slovesného jevu, který chceme procvičit. V zásadě rozdáme 

5 až 10 karet každému studentovi a ten písemně zpracuje jejich časování podle zadaného jevu. 

Pokud se dvě a více sloves časuje stejně, stačí uvést jen jedno z nich. Obecně zde platí, že 

začínajícím studentům vybereme slovesa, která jsme již probrali, a oni vyčasují každé z nich. 

U pokročilých studentů použijeme všechna slovesa.  

Po splnění tohoto úkolu se na tabuli snažíme vytvořit přehled sloves se stejným způsobem 

časování. Studenti píší slovesa na tabuli a zařazují je do předem stanovených kategorií. Jak již 

bylo uvedeno, smyslem této aktivity je zpřehlednit časování sloves.  

 

Obtíže a modifikace 

Tato aktivita je obzvláště vhodná pro zpřehlednění časování sloves v přítomném čase, a to  

i u pokročilých studentů. Studenti pak mají lepší představu o slovesech, která se časují podobně, 

a lépe si je zapamatují. Vhodné je tuto aktivitu v průběhu roku opakovat.  

Důležité je vyzdvihnout význam sloves a jejich použití. 

Podobné hry se slovesy uvádí Wenk (1989, s. 83, s. 106). Zaměřuje se na vyhledávání sloves 

v textu a správné určení jejich infinitivu a způsobu časování. 
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2.5.4 Člověče, nezlob se 

Univerzální hra - Úroveň A1, A2, B1, B2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní projev 

Náročnost: středně obtížná Příprava: střední 

Čas a počet hráčů: 45 minut,  2 až 12 žáků  

Rozvíjená kompetence: soustředit se, být samostatný, uplatňovat znalosti (Veteška 2008,  

s. 46–49, s. 120) 

 

Cíl 

Procvičení probraného času nebo způsobu u sloves v ústní formě.  

 

Učivo 

Slovesa s koncovkou -ER, -IR a nepravidelná slovesa v přítomném čase (Loiseau 2005,  

s. 104-111), minulém čase (passé composé, imparfait) (Loiseau 2007, s. 98-104) a budoucím 

čase (futur simple, futur proche) (Loiseau 2005, s. 112-116). Slovesa v podmiňovacím způsobu 

(conditionel présent) (Loiseau 2007, s. 118-122), v rozkazovacím způsobu (impératif) (Loiseau 

2005, s. 132-134) a konjungtivu (subjonctif) (Loiseau 2005, s. 137-141) (Chauvet 2008, s. 39, 

s. 58, s. 63). 

 

Pomůcky 

Obr. 2.5.4 Člověče, nezlob se 

Kartičky se slovesy z aktivity 2.5.3 

nebo ze hry od společnosti ELI 

(2007) s názvem Bingo verbes. Hra 

Člověče, nezlob se od společnosti 

Člověče, případně jiná hra na 

podobném principu.  Na hrací plán 

umístíme barevné lepicí štítky, které 

představují čas nebo způsob, který 

chceme zopakovat (obr. 2.5.4). 

Doprostřed hracího plánu dáme 

kartičky se slovesy tak, aby směřovaly nápisem dolů. 
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Průběh aktivity 

Hrajeme klasickou hru Člověče, nezlob se. Pokud hráč vstoupí na pole označené štítkem  

a chce s figurkou v dalším kole táhnout, vytvoří čas, který je na štítku napsán. Vezme si kartičku 

se slovesem a hod kostkou určí osobu, kterou bude tvořit, např.: hodí 4 a vytvoří první osobu 

čísla množného. Z políčka se tedy dostane jen v případě vytvoření správného tvaru slovesa. 

Vyhrává nejen ten, který má jako první všechny figurky v domečku, ale také ten, který 

v průběhu hry vytvořil správně nejvíce tvarů sloves. 

 

Obtíže a modifikace 

Hra je svou délkou poměrně náročná, a hodí se proto na závěr roku nebo do hodiny před 

prázdninami. U slabších studentů je třeba hlídat vyhýbání se označeným políčkům. Ve větším 

počtu studentů hrajeme ve skupinách. 

Variantu této hry zmiňuje Eibenová (2013, s. 46), nepoužívá však hru Člověče, nezlob se. 

Studenti se pohybují po učebně. Za správnou odpověď udělají krok dopředu. Vyhrává ten, který 

se jako první dostane k protilehlé stěně. 
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2.5.5 Země, město 

Univerzální hra - Úroveň A2, B1, B2 

Klasifikace: kontrolní, klidné, skupinové, na kvalitu 

Rozvíjená dovednost: ústní i písemný projev 

Náročnost: obtížná Příprava: žádná 

Čas a počet hráčů: 20 až 45 minut,  1 až 15 žáků  

Rozvíjená kompetence: přemýšlet, uplatňovat znalosti, být kreativní (Veteška 2008, s. 46–49, 

s. 120) 

 

Cíl 

Opakování a upevnění probrané slovní zásoby v rámci tematických celků. Schopnost tvoření 

logických asociací.  

 

Učivo 

Hru aplikujeme na různé tematické okruhy slovní zásoby nebo na několik okruhů současně, 

např.: nákupy, město, restaurace, sport (par ex.: faire les courses, la ville, le reataurant, le 

sport) (Siréjols 2007, s. 50-58, s. 76-80, s. 102-106). 

 

Průběh aktivity 

Studenti hrají buď jednotlivě, nebo v malých skupinách po dvou až třech členech. Hra probíhá 

stejně jako Země, město. Můžeme zachovat kategorie země a město, navíc přidáme kategorie 

z probrané slovní zásoby, např.: zvířata a příroda (les animaux et la nature), město a bydlení 

(la ville et le logement), předměty (les objets), slavné osobnosti (les personnages célèbres), 

sport a lidské tělo (le sport et le corps humain), potraviny (les aliments).  

Jeden student potichu přeříkává abecedu a druhý stopuje.Písmeno, u kterého se abeceda 

zastavila, bude začínajícím písmenem slov všech zmíněných kategorií. Ten, kdo jako první 

vyplní všechna pole, hru ukončí. Proběhne bodování: 20 bodů, pokud nikdo jiný v daném poli 

nic nemá, 10 bodů za vyplněné pole, 5 bodů za stejná slova. Tento postup se několikrát opakuje. 

Vítězí hráč s největším počtem bodů. 
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Obtíže a modifikace 

Hra je náročná a neprobíhá tak snadno jako její česká varianta. Většinou se nikomu nepodaří 

vyplnit všechna pole, je tedy dobré, aby jednotlivá kola ukončil učitel a hra nebyla příliš 

zdlouhavá. Tato aktivita není vhodná pro mladší studenty.  

Vhodné je i zapojení učitele do aktivity. 

Stejnou hru popisuje Weiss (1983, s. 34) a Caré (1978, s. 60) s názvem Jeu de l´alphabet. 

Zmíněné kategorie jsou tematicky jednoznačnější než výše popsané, např.: křestní jména. 

 

 

 Hry zde uvedené jsou většinou obecně známé, a proto nám vysvětlení jejich pravidel 

nezabere téměř žádný čas. Jejich proměna do cizího jazyka je však nevšední, studenty toto 

skloubení známého a nového většinou velice baví, je zárukou úspěchu. Musíme mít však 

neustále na paměti didaktický cíl, který jsme si zvolili. Některé z těchto aktivit jsou vhodné 

jako jakási odměna po náročném vyučování, kdy se probíral gramatický jev vyžadující notnou 

dávku soustředění.  
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V praktické části této práce jsme uvedli již vyzkoušené a osvědčené aktivity, které lze 

snadno předložit studentům. Některé jsou velice jednoduché, jiné složité a některé z nich jsou 

obtížné. Užívání her jako výukové metody a jejich kombinace s klasickými výukovými 

metodami mají na výuku oživující vliv.  

 Často mají největší úspěch hry jednoduché, a to jak u studentů, tak z hlediska naplnění 

didaktického cíle. Vysvětlení jejich pravidel nám nezabere téměř žádný čas, a proto se můžeme 

plně věnovat jejich realizaci. Většinou nám na závěr zbyde dostatek času pro závěrečné shrnutí 

aktivity a tím její celkové završení.  

 Vhodné je kombinování her jednoduchých a složitých. Hry, které vyžadují delší čas na 

vysvětlení komplexnějších pravidel, užíváme po završení většího tematického celku učiva. 

Tyto aktivity nám pomohou zábavnou formou procvičit a zopakovat jejich obsah. Za velice 

povedenou považujeme hru Rodina, která nám nejen pomůže procvičit látku, ale jak jsme již 

uvedli, i stmelit třídní kolektiv. Proces výuky cílového jazyka bude následně probíhat plynuleji 

a v přátelském duchu.  

 Při výuce bychom neměli opomíjet ani kulturu a reálie Francie, k tomu nám pomohou 

hry jako Znalosti nebo Hádání osobností. Stejně tak bychom neměli podceňovat celkové 

povědomí o Evropě a Evropské unii, kdy je vhodné užít hru Poznej Evropu, která svou náplní 

spadá do průřezového tématu Výchova a myšlení v evropských a globálních souvislostech. 

 Uvědomujeme si, že výčet popsaných her je jakýmsi uvedením do této výukové metody 

a zdaleka nezahrnuje všechna probíraná témata a gramatické jevy. K obohacení našich herních 

aktivit můžeme použít publikace Buttnerové (2013), Eibenové (2013), Carého (1978), Silvy 

(2008), Vanthierové (2009), Weisse (2002, 1983), Juliena (1988) nebo Wenka (1989). 

Nebojíme se užívat ani starší publikace, protože obsahují velice přínosné poznatky  

a novější díla z nich často vycházejí.  
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Závěr 

 

 Ukázali jsme, že hra by měla být jednou z výukových metod používaných při výuce 

cizího jazyka, neboť podporuje prohloubení zájmu o učební činnost. Pomáhá rozvíjet 

kompetence studentů, jakými jsou samostatné myšlení, kreativita, komunikace a schopnost 

řešení problémů. Díky ní získávají studenti nové poznatky, učí se nalézat správná řešení, ale 

také spolupracovat s ostatními. Probouzí zájem o další studium cizího jazyka a motivuje 

k lepšímu výkonu. Zařazením této metody do vyučovacího procesu zvyšujeme kvalitu výuky a 

zájem studentů o daný jazyk.  

  

 Cílem této práce bylo obhájit používání metody didaktické hry během výuky, a to 

především pro druhý stupeň základní školy a pro střední školy a gymnázia tak, jak je uvedeno 

v rámcových vzdělávacích programech. Tohoto cíle bylo dosaženo, neboť jsme ukázali, jak 

široký potenciál hra má a jak s ní nejlépe pracovat. V teoretické části jsme v první kapitole 

popsali hru jako výukovou metodu a uvedli jsme její klasifikaci. Druhá kapitola nám pomohla 

ujasnit místo této metody v kurikulárních dokumentech, kdy jsme zjistili, že Rámcové 

vzdělávací programy se touto metodou nezabývají. Ve třetí kapitole jsme zdůraznili čtyři hlavní 

aspekty hry, jakými jsou nástroje, struktura hry, prostředí a atmosféra. Čtvrtá kapitola vyzdvihla 

přínos didaktické hry, ale i její obtíže a navrhla postupy, jak je řešit. Na což navázala pátá 

kapitola, která popsala průběh hry a faktory, které je třeba mít na paměti. Poslední kapitola 

teoretické části navázala na třetí kapitolu a zdůraznila význam správné herní atmosféry, a jak ji 

lze dosáhnout. Ukázali jsme, jak postupovat při užívání didaktické hry, aby splnila stanovený 

pedagogický cíl. V praktické části jsme podrobně popsali jednotlivé herní aktivity vhodné pro 

jazykové úrovně A0 až A2. Uvedli jsme také hry univerzální, které je možno aplikovat 

s různými jazykovými úrovněmi. Realizace uvedených her je možná pouze na základě správné 

teoretické přípravy. 

  

 Jak jsem již uvedli, vycházíme ze své pedagogické zkušenosti, uvedené herní aktivity 

jsou výsledkem naší zkušenosti. Tuto metodu lze snadno aplikovat jak u mladších dětí, tak i u 

dospělých studentů cizího jazyka. Výuka díky ní probíhá dynamičtěji. Velkým přínosem může 

být u zvládání obtížných gramatických jevů, které pomáhá zábavnou formou procvičit.   
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 Cílem každého učitele je umět správně naučit svůj předmět, ale také vytvořit atmosféru, 

při které bude výuka probíhat co nejplynuleji. Mělo by být samozřejmé správně motivovat 

studenty, aby je daný předmět bavil a aby o něj měli zájem. Hodiny by měly probíhat uvolněně 

a přátelsky, aby se při nich studenti cítili příjemně a snáze si osvojili učivo. Takovéto atmosféry 

dosáhneme střídáním výukových metod. Zařazování hry do výuky pak bude tuto atmosféru 

vytvářet a podporovat zájem studentů o předmět.  
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Résumé du mémoire de master 

 

 Le mémoire de master repère la méthode dˈactivation du jeu didactique et son 

application dans le processus de lˈenseignement. Il a pour objectif de soutenir lˈutilisation de 

cette méthode, de montrer ses côtés positifs au même titre que ses côtés négatifs. Il essaie de 

trouver un moyen de travail qui va en même temps enseigner et divertir pour motiver les 

étudiants dˈacguérir des connaissances et dˈapprofondir leurs capacités de langue française.  

   

 Nous avons choisi ce thème parce que lˈapplication du jeu comme une méthode 

dˈenseignement devient de plus en plus fréquente. A nos jours les langues étrangères sont une 

nécessité et leur apprentissage devrait être le plus effectif possible. Nous prouverons que le jeu 

facilite lˈapprentissage et le fait plus attirant pour les étudiants, néanmoins son usage dépend 

des expériences et des qualités dˈenseignant. Il peut être facilement utiliser dans toutes les 

matières scolaires. Nous montrerons que son emploi est facilité par la quantité de thèmes divers 

et par le caractère communicatif de l´enseignement de FLE.  

  

 Nous avons de bonnes expériences avec son emploi dans lˈenseignement de la langue 

française. Nous présenterons cette méthode non seulement comme attirante pour les étudiants 

mais aussi comme celle qui aide à reviser les sujets appris et à adopter les sujets nouveaux. Son 

usage à un effet de motivation et de socialisation dans la classe. Nous décrirons que les étudiants 

perdent en jouant leur timidité de parler la langue étrangère, ils nˈont pas peur de faire une faute 

ni de la corriger.  

 

 Dans ce travail nous nous concentrerons sur les élèves et étudiants à partir de 12 jusquˈà 

19 ans. Le jeu est compris comme activité individuelle ou collective, est englobe toute sorte 

dˈactivité ludique telle que jeu de cartes, bingo et jeu de société.  

 

 Ce travail est divisé en deux parties, la première se focalise sur le jeu didactique de 

manière théorique et la deuxième accentue lˈemploi partique des jeux.  
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Dans la partie théorique nous mentionnons le jeu comme une méthode de lˈenseignement, 

nous soulignons ses divers aspects et son vaste usage dans la classe de FLE. Nous montrons la 

classification, les procédés et les circonstances du jeu que nous devons prendre en 

considération. Cette partie est divisé en six chapitres.  

 

 En parlant du jeu dans lˈéducation cˈest le jeu didactique que nous avons à lˈesprit. E 

permier chapitre se concentre sur le jeu comme méthode de l'enseignement.  Dans le système 

de méthodes est le jeu didactique une méthode dˈactivation qui fait participer les étudiants, 

une façon active dans lˈapprentissage qui soutient surtout la créativité, lˈautonomie et la 

flexibilité.   

 Le jeu didactique est une activité qui a toujours un sens et son but est clairement défini. 

Il développe et exerce les connaissances des étudiants ou fait apprendre des connaissances 

nouvelles. Il peut être divisé selon le but (cognitif, de control), les réactions (de mouvement, 

calme), le nombre de joueurs (individuel, en groupe, collectif), le rythme (de vitesse, de qualité), 

le nombre dˈapplication (spécifique, universel). Chaque jeu est alors classé dans plusieurs 

catégories par exemple comme de controle, collectif, de qualité, spécifique. 

 

 Le deuxième chapitre Le jeu en classe de langue étrangère a cherché la place du jeu 

didactique dans les documents curiculaires telle que Rámcové vzdělávací programy (RVP) et 

Cadre européen commun de référence pour les langues. Le premier document ne contient pas 

le jeu comme méthode de lˈenseignement. Le deuxième mentionne le jeu dans le sous-chapitre 

Utilisation ludique de la langue et le divise en trois domaines : des jeux de société, des activités 

individuelles et des jeux de mots. Étant donner le caractère de ce mémoire on se concentre sur 

le premier domaine.   

 Pour la division des niveaux de langue on utilisera la conception du Cadre européen 

commun de référence pour les langues afin de se pointer sur les niveaux A1 et A2. 

 Les compétences générales les plus développées par cette méthode sont les compétences 

sociales et personnelles, compétences de communication, compétences de savoir-faire, 

compétences dˈapprentissage. Les autres compétences peuvent aussi être supporter par le jeu. 

Pour la description des jeux dans la deuxième partie on emploiera la division des compétences 

selon Veteška (2008).   

 La partie pratique est surtout consacré aux progrès dans les domaine de lˈexpression et 

de la compréhension orale par Cadre commun de référence. 
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 Le troisième chapitre indique les aspects principaux du jeu. Le jeu a un grand potentiel 

dans lˈapprentissage des langues étrangères. Il facilite lˈadoption de la langue et le fait plus 

attirant pour les étudiants. Il a aussi une valeur de socialisation, un jeu bien préparé nous aide à 

motiver la classe et forme une atmosphère où sˈeffectue facilement de bonnes relations parmi 

les étudiants mais aussi entre lˈenseignant et sa classe. Néanmoins, ce procès est influencé par 

plusieurs aspects. Nous allons décrire quatre aspects principaux selon Silva (2008).    

 Le premier cˈest le matériel ludique qui concerne les objets ou lˈensemble dˈobjets dont 

on fait usage pour jouer par exemple les cartes et les dés mais aussi le matériel qui nˈest pas 

destiné aux jeux par exemple les tasses ou les feutres. Silva conseille fortement de se munir des 

supports variés et polyvalents qui doivent être aussi robustes et séduisants. Lˈauteur accentue 

le côté esthétique du matériel parce que si la chose plait aux étudiants ils vont vouloir la 

manipuler. Il ne faut donc pas sous-estimer ce côté important.  

 Le deuxième aspect est la structure du jeu qui doit être toujours bien réfléchie est bien 

préparée. Elle est fixée par les règles du jeu qui doivent être claires, bien expliquées et 

observées.  

 Le troisième aspect est le milieu où le jeu est appliqué. Les salles de classe de langue 

sont souvent assez petites. Il faut alors l´envisager  en préparant le jeu pour quˈil soit compatible 

avec la salle.    

 Le quatrième aspect est le plus important. Cˈest lˈatmosphère à laquelle est consacré le 

dernier chapitre de la partie théorique.   

 

 Le quatrième chapitre se penche sur les avantages et les obstacles potentiels pendant 

l'utilisation du jeu. 

 Les avantages pricipaux du jeu en classe de langue représentent selon Silva trois grands 

types : les avantages moteurs qui poussent les étudiants à mieux travailler, les avantages 

affectifs qui sont représentés par le plaisir du jeu et par la socialisation et les avantages cognitifs 

qui aident à exercer et à apprendre la langue. Si le jeu est bien préparé, il contient tous ces trois 

avantages qui peuvent dépasser dans lˈenseignement classique et être utile pour lˈapprentissage 

de la langue. Il faut mentionner encore le jeu comme enjeu de motivation. Les étudiants sont 

par le jeu plus motiver à vouloir apprendre le français.    

 On doit présenter aussi les principaux obstacles liés aux jeux. Lˈun des plus grands 

obstacles cˈest lˈécart de lˈenseignement. Le but pédagogique du jeu nˈest pas accompli. Mais 

même un jeu qui sˈécarte de lˈenseignement peut nous aider à créer une atmosphère favorable 

à lˈenseignement classique. Dˈautres obstacles sont que le jeu nˈest pas une méthode sérieuse 



104 

 

et que la dépense de temps en lˈappliquant est très grande, lˈutilisation de la langue matérnel ou 

la démotivation de lˈenseignant. Il ne faut pas se décourager à lˈapplication de cette méthode 

par les nombreaux obstacles quˈelle peut avoir. Le jeu doit être bien préparé et réfléchi avec un 

objectif clair quˈil suit. Lˈenseignant devrait être capable de défendre avec succès son utilisation 

même devant une personne qui n´a pas participé au cours de la langue.       

 

 Le cinquième chapitre Le déroulement du jeu est divisé en trois parties. La première 

partie concerne le choix et la préparation du jeu. Lˈenseignant doit savoir ce quˈil veut exercer 

par le jeu, il doit choisir un jeu convenable et déterminer les règles et le but. Le jeu doit être 

bien préparé et  lˈenseignant doit être sûr de son choix. La deuxième partie se rapporte au 

déroulement du jeu en classe. Lˈexplication des règles doit être clair et compréhensible à tous 

les étudiants. Pendant le déroulement du jeu il faut bien surveiller les reactions des participants 

et lˈexécution des règles afin de lˈaméliorer ou de le modifier. Le but peut être défini avant le 

jeu ou il peut être éclairci à la fin du jeu. La troisième partie concerne le temps après le jeu. 

Cette partie est importante et il faut bien étaler le temps dˈactivité pour pouvoir faire un résumé 

et explicitement définir le but de cette activité.    

 

 Le sixième chapitre se concentre sur l'atmosphère propice au jeu. Elle est le facteur 

indispensable qui influence lˈemploi du jeu comme méthode dˈenseignement. Si lˈatmosphère 

nˈest pas favorable le jeu ne peut pas être utiliser et même lˈenseignement se déroule dˈune 

façon dure et peu efficace. Nous devons établir un clima positif de coopération, de confiance et 

de tolérance pour que les étudiants se sentent à lˈaise. Il nˈy a pas dˈinstruction explicite pour 

instaurer ce type de clima. La compétitivité peut être un des facteurs négatifs. On va nommer 

quelques obstacles de la compétitivité afin dˈavoir une bonne atmosphère en se concentrant aux 

jeux de groupe.   

 Il faut bien observer les règles du jeu et gérer la tricherie. Avant le jeu il faut souligner 

que lˈusage de la langue maternel est défendu et sera pénaliser. Lˈenseignant doit surveiller le 

jeu et lˈobservation de règle mais il doit de lˈautre côté être celui qui sais tricher vu quˈun groupe 

est faible il doit savoir lˈaider pour quˈil soit toujours dans le jeu.   

 Lˈenseignant divise les étudiants dans les groupes. Il fait attention à créer des groupes 

équilibrés et à les modifier jeu par jeu pour éliminer le fait où gagne le même groupe.  

 Les récompenses sont un élément motivateur mais il est plus favorable de vouloir jouer 

pour le jeu même. Les récompenses propices sont par exemple lˈapplaudissement ou un 
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diplôme. Le groupe perdant peut recevoir une tâche à accomplir par exemple ranger le jeu ou 

effacer le tableau. Selon Silva (2008) les punitions pour le groupe perdant ne sont pas nécessaire 

et ont un effet négatif.   

 

 Dans la deuxième partie L´emploi pratique du jeu en classe de FLE  nous nous 

concentrons sur la description des jeux particuliers en envisageant toutes les notions qui étaient 

mentionner dans la partie théorique. Il faut surtout avoir un objectif pédagogique et le suivre en 

choisissant le jeu concret.  

 Pour la description de la structure du jeu on a fait le choix de différents critères. Le 

premier est le niveau de langue auquel est le jeu désigné. Ensuite on emploie la classification 

du jeu didactique selon Dyšinský (1972) pour mieux savoir si le jeu est par ex. : individuel ou 

de groupe.  Puis on se tient compte de la domaine développée en premier lieu lˈexpression et  

la compréhension orale par Cadre commun de référence. Le critère de la difficulté a quatre 

niveaux en soulignant les règles du jeu, le déplacement des étudiants et le de bruit en classe. Le 

critère de la préparation a aussi quatre niveaux selon le matériel utilisé et son accessibilité. Le 

critère suivant montre le temps indispensable pour lˈapplication du jeu et le nombre de joueurs 

qui peuvent y participer. Après on cite trois compétences favorisées par le jeu selon Veteška 

(2008). Lˈobjectif du jeu est la partie indispensable de la structure. La grammaire et le 

vocabulaire visé sont principalement des ouvrages : Exercices de grammaire française : cahier 

débutant (Loiseau 2005), Exercices de grammaire française : cahier intermédiaire (Loiseau 

2007), Vocabulaire en dialogues : niveau débutant (Siréjols 2007), Vocabulaire en dialogues : 

niveau intermédiaire (Siréjols 2008), Communication progressive du français (Miquel 2004), 

Référentiel pour le cadre européen commun: A1-A2,B1-B2,C1-C2 (Chauvet 2008). Le critère 

de matériel requis est lˈun des aspects décrit dans la partie théorique qui est souvent nécessaire 

pour la réalisation du jeu. Ensuite on analyse le déroulement du jeu et le dernier critère est lié 

aux obstacles potentiels et aux modifications du jeu.     

 

 Tous les jeux décrits ont été réaliser pendant les cours de français. Ils ont atteint 

lˈobjectif pédagogique et ont aidé les étudiants à mieux saisir la langue française.   

 Cette partie est divisé en cinq chapitres selon les niveaux de langue. Le dernier chapitre 

est concacré aux activités ludiques universelles. 
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 Les jeux montrés dans ce chapitre sont destinés aux étudiants qui commence avec 

lˈapprentissage de la langue, alors pour le niveau A0. Ils nˈont donc aucune expérience avec le 

français et pour ce fait est la plupart des jeux centrée sur le nouveau vocabulaire et la grammaire 

de base. Les thèmes traités sont les couleurs, les nombres, les professions, la famille et les 

activités quotidiennes. Lˈétudiant devrait être capable de décrire une personne, de parler de sa 

famille et de sa journée. 

 Ce chapitre contient  douze activités ludiques dont la plupart est facile à appliquer et a  

des règles simples comme par ex. : Les couleurs, Les activités quotidiennes ou Qui est-ce ?.    

 

 Le deuxième chapitre est désigné pour le niveau A0 et A1. On mentionne les jeux qui 

ont un caractère transitoire entre ces niveaux. Il se focalise surtout sur les adjectifs qualificatifs 

dont lˈutilisation est pour les étudiants tchèques assez compliquée.   

 Le dernier jeu est un jeu complexe qui sˈappelle La famille. Il est destiné aux étudiants 

qui ont appris les thèmes : la famille, les nombres, les professions. Ils savent formuler des 

questions et des phrases simples.  La durée de ce jeu est 45 minutes et nécessite une préparation 

minutieuse. Néanmoins il a une forte notion de socialisation puisque les étudiants deviennent 

membres dˈune famille. Il nous aide à créer un bon collectif  avec des relations favorables.  

  

 Le troisième chapitre décrit les activités ludiques pour le niveau A1 qui est compris 

comme le niveau de débutants. Les étudiants ont déjà appris les structures élémentaires de la 

langue. Ce chapitre présente les activités qui aident à élargir le vocabulaire et à approfondir la 

grammaire de base. Nous nous penchons sur lˈapprentissage des verbes et des thèmes comme 

les courses qui seront lier avec le chapitre suivant.  

 Le jeu qui a beaucoup de succès est L'île aux prépositions. Il peut être facilement 

modifier selon nos objectifs pédagogiques. Le plan de jeu est esthétiquement bien préparé et 

permet lˈadaptation aux différents thèmes.   

   

 Le quatrième chapitre se penche sur le niveau A2. Les activités ludiques sont plus 

complexes et nˈont plus un caractère compétitif. On accentue surtout lˈexpression orale qui doit 

être déjà plus fluide. Les activités sont proches au jeu de rôle et à la dramatisation. Lˈétudiant 

est mis dans des situations de la vie quotidienne afin de savoir dominer la situation. Les jeux 

comme : Au restaurant, Dans la ville ou faire les courses.  
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 Le jeu Connaître l'Europe se penche sur la géographie de lˈEurope et sur lˈUnion 

européenne pour élargir aux étudiants les savoirs nécessaires des pays et de leurs cultures.  

 

 Le dernier chapitre est consacré aux activités ludiques universelles qui permettent de 

changer le contenu du jeu sans changer la structure ou les règles du jeu. Ces activités sont 

profitables pour lˈenseignement parce quˈils ont souvent des règles faciles à expliquer, le 

changement du contenu est rapide et leur utilisation est possible avec plusieurs niveaux. Ils 

nˈéxigent non plus un matériel compliqué. Leur durée est flexible, on peut la réguler selon nos 

moyens.   

 Ce sont des jeux en général connus par les étudiants, lˈexplication des règles ne prend 

donc pas trop de temps. Leur modification dans la langue française est pour les étudiants une 

nouveauté qui les attire. Nous devons toujours viser notre objectif pédagogique. On peut aussi 

les utiliser comme un moyen de divertissement après lˈapprentissage dˈun fait de grammaire 

complexe qui a exigé une concentration considérable.    

 Les activités comme : Jeu de l'alphabet, Les verbes – cartes ou Qui suis-je ?. 

 

 Le jeu a une place considérable dans le système dˈenseignement, il motive les étudiants 

et les attire vers la langue enseignée. Il développe la pensée et le travail autonome, la 

coopération et la créativité. Il renforce lˈintérêt dˈapprentissage de la langue étrangère.  

 Le but de ce travail a été réalisé parce que nous avons montré le large potentiel du jeu 

didactique, décrit quelle est la structure du jeu et le rôle de la motivation. Nous avons mentionné 

les avantages mais aussi les obstacles qui sont liés aux jeux et de quel façon les résoudre. Nous 

avons souligné  lˈimportance de lˈatmosphère favorable non seulement pendant les jeux mais 

au cours de lˈenseignement entier.   
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