
Topics (Témata) 
 
Další sada 100 kartiček, které bych vám rád přestavil, má název topics – a tedy jde logicky o 
různá témata, o kterých se dá (jak pevně doufám) báječně anglicky konverzovat. Stejně jako 
u otázek jsou na každé kartičce dvě témata. I zde je to primárně z toho důvodu, aby si každý 
mohl vybrat to téma, které mu více sedí či mu přijde zajímavější. 
 
A jaké konkrétní aktivity můžete s těmito kartičkami vyzkoušet? Zde je výběr sedmi, které 
mám nejraději: 
 
Let me talk 
Opět začínám tou nejjednodušší možnou aktivitou. Kartičky jsou položené tématy dolů 
uprostřed stolu. Jeden člověk si vezme kartičku, vybere si jedno téma a začne o něm hovořit. 
Druhou možností je, že člověk, který si vytáhl kartu, určí jak téma, tak člověka, který o něm 
má hovořit (tedy řekne třeba: „Big dreams, Broňa!“). Samozřejmě jde i zde použít modifikace 
určující, jak dlouho minimálně musí člověk o daném tématu hovořit (například alespoň 60 
sekund). Ostatní mu pak pochopitelně mohou klást doplňující otázky či vyjádřit svůj vlastní 
názor. 
 
Let’s speak together 
Jedná se v podstatě o stejnou aktivitu, pouze s tím rozdílem, že o daném tématu se baví celá 
skupina či dvojice. Prostě běžná debata na dané téma. Jakmile už nikdo nemá k tématu co 
říct, vezme se nová kartička a dohodne se, které ze dvou témat lidé preferují pro další 
povídání. 
 
Walking talking 
Minulá aktivita (Let’s speak together) má ještě zajímavou modifikaci, které pracovně říkáme 
„walking talking“ – vše funguje stejně, jenom jsou lidé rozděleni do dvojic, dostanou několik 
kartiček s tématy a vezmou je s sebou na procházku, kde si o nich postupně povídají. Důležité 
je, že se nesmí během celého povídání ani na chvilku zastavit. Jakkoli zvláštně to může znít, 
z nějakého důvodu se lidé při procházce cítí uvolněněji a lépe se rozmluví (možná je to tím, že 
se pohybují a zároveň musí více vnímat okolí a nemohou se tak soustředit pouze a jenom na 
angličtinu a kartičky…). Určitě doporučuji vyzkoušet. Stejná aktivita se samozřejmě dá dělat 
také s otázkami, které už znáte z minulé lekce. 
 
Connect the topics – storytelling 
Při této aktivitě je vaším úkolem vylosovat si jednu kartičku, a pak v jednom vyprávění či 
příběhu nějak propojit dvě témata, která na kartičce jsou. Pokud si tedy vytáhnete například 
kartičku „Worst subjects X Addictions,“ tak můžete vyprávět třeba o tom, jak jste ve škole 
nenáviděli matematiku tak moc, že jste z ní časem měli opravdové trauma a to jste se snažili 
překovávat pomocí alkoholu, což vedlo až k tomu, že jste se na něm stali závislými… Já tedy 



doufám, že se vám tohle nestalo a pokud náhodou ano, tak že to máte již dávno za sebou a 
nyní jste závislí pouze a jenom na studiu angličtiny… :) 
 
1 topic, 3 questions 
Tato aktivita začíná tak, že si člověk vezme jednu kartičku, z ní vybere jedno téma a nahlas ho 
ostatním oznámí. K tomuto tématu pak musí vymyslet tři otázky, které s ním nějak souvisí. 
Tyto otázky buď položí jednomu člověku, případně pro ně může vybrat tři různé lidi (ve větších 
skupinách). Zde se krom odpovídání také báječně procvičí správná tvorba otázek. 
 
When suddenly 
V naší další aktivitě, kterou mimochodem milují jak malé děti, tak dospělí, si jeden člověk 
vezme kartičku, vybere jedno ze dvou témat, oznámí ho ostatním a začne vyprávět příběh, 
který se nějakým způsobem daného tématu týká. V určitou chvíli přeruší své vyprávění slovy 
„when suddenly“ a ukáže na někoho dalšího. Daný člověk musí pokračovat ve vyprávění 
příběhu tam, kde jeho kolega skončil. Po chvíli ale i on řekne onu „kouzelnou formuli“ a opět 
ukáže na nového vypravěče. Pokračovat se může tak dlouho, dokud vás to baví či dokud se 
nevystřídali všichni hráči. 
 
In common 
Při této aktivitě mají lidé za úkol najít u každého tématu (jedno po druhém) něco, co mají 
všichni společného. Pokud je například tématem travelling, tak je například možné, že se 
všichni shodnou, že by jednoho dne chtěli navštívit Nový Zéland. Samozřejmě je možné se 
pokusit najít vždy více než jednu společnou věc. Případně jednu, která je společná, a jednu, 
která je rozdílná. Tedy: všichni by chtěli navštívit Nový Zéland, ale každý má v plánu jinou 
destinaci na toto léto. 


