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Prezentace Big red bus obsahuje videoklipy s anglickými písničkami  natočené 

s mými žáky v   1. – 3. třídě v letech  2011 – 2014.  

Zavedením výuky angličtiny na naší škole do 1. třídy jsem dostala  možnost 

angličtinu učit. Součástí hodin se staly   anglické písničky, popěvky a další 

aktivity  k motivaci  a udržení zájmu dětí o jazyk.  

Komentář k natočeným písním:   

1.  Písní  Big red bus  (velký červený autobus z  Londýna)  jsme v 1. třídě 1. 

hodinu nastartovali  předmět anglický  jazyk. Spojení     „ big red bus “  učilo 

vyslovovat  anglické  „ r“,   děti zároveň předváděly    autobus,  jezdily  

různě rychle. Děti předvádění bavilo. 

2. Písničkou Hello  jsme se v 1. třídě zdravili,  ptali  se  na jméno, zjišťovali 

náladu.  Píseň  Make a circle je něco jako naše Kolo, kolo, mlýnský. Píseň   

dává děti dohromady, nikdo se od druhých neodtahuje, a když ano, tak ne na 

dlouho. 

3. Píseň Five little Monkeys   děti   nazpívaly s původním textem  a také 

s vlastním  textem ( opičky jsou ve škole ). Poslala  jsem ji  do soutěže 

Wattsenglish,  a i když  nebyla  cenou ohodnocena,  zážitek byl ze samotného 

zpívání, hraní a také  z natáčení  videa.  

4.  I see something blue je rytmická písnička o barvách,   barvy kolem sebe se 

daly ukazovat  z různých pozic, např.  z pozice  trpaslíka. Papírové kapky 

duhy namalovaly a nastříhaly děti z 1. tříd. 

 

5. Country tanec   Zuzana  nacvičovaly  děti průběžně od 1. třídy, nahrané  

video pochází   ze 3. třídy. Terezka H. přinesla maketu koňské hlavy, 

přenechala svého tanečníka jiné dívce a sama tančila s koníkem uprostřed. 

Pěkná vzpomínka, jak s tímto tancem děti  postupně „ rostly“.  

 

6. Walking, walking  je vhodná  pro nacvičení různých druhů pohybu, tj. 

chůze, po špičkách, skákání, plavání...  

7.  If you´re happy , Pinocchio jsou dvě svižné skupinové písně, kde  děti 

postupně  pohybují  celým  tělem.   Když  předváděly dlouhý  nos panáčka 



Pinocchia, použila jsem to jako pomůcku   k používání  spojení       These 

are ... ( množné číslo od  This  is). 

8.  V písni  Go away  děti rády předváděly velkou zelenou příšeru, černou 

kočku, bílého ducha, strašidelnou čarodějnici ... 

9.   Píseň  My hat  je založena na principu postupného nahrazování 

jednotlivých slov posuňky, zpívali jsme ji celé tři roky. Je třeba se při ní 

hodně  soustředit.   

10.  Who took the cookie   - pomocí tohoto chytlavého rytmu   si děti mohou  

zapamatovat   význam slova  WHO,  učí se reagovat.  

11. Drunken sailor –  naučili jsme se nejdříve českou verzi s názvem  

V hospodě U Tří bernardýnů,  v další variantě písně vymýšleli  svoje texty o  

událostech ve třídě a  nakonec jsme ji zpívali anglicky.  Skupina  dětí si  ze 

své iniciativy nacvičila  tuto píseň jako vystoupení hudební skupiny 

s papírovými kytarami, což  bylo pro mě milé překvapení. 

12.  Cup song je populární  anglická píseň, kterou se naučila některá děvčata  

zpívat a předváděla  při tom s kelímkem úžasné pohyby.  

13.  Mingle game procvičuje otázku a odpověď na to, kolik nám je let. Byla to 

hra jak šitá pro třídu 3. A,  hodně rušná a  živelná,  měla  však svoje pravidla 

a děti je neměly problém dodržovat.    

14.  Nápad zazpívat Months s pohyby rukou překvapivě zabral...jen  videoklip 

se  z prezentace „ztratil“.  

15.  Na jednom videoklipu  nám Terezka Faltýnová zatančila  na Dvořákovu 

Cavatinu, s angličtinou to nemá nic společného, ale je to krásná vzpomínka 

na školní výlet do Krumlova. 

 

 

 

 

Závěr: 

Prezentace  Big red bus  předvádí   hravé  prvňáčky   s anglickými písničkami  a  

ty samé děti ještě  během 2. a 3. třídy, jak  pokračovaly s písničkami dále.    

Tím,  že jsem mohla  učit  angličtinu ve své třídě  tři roky po sobě,    přicházely 

další možnosti, kam se při výuce s dětmi  ubírat. Byly  nevyčerpatelné,  což  

bylo  pro mě poletech  působení ve školství příjemné zjištění.  



Prezentace Big red bus je  a bude      hezkou    vzpomínkou    na  tři školní 

roky  strávené s mými žáky v letech 2011-2014.   
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