
Level 3 – Bonus 1: I want to be a (HALLOWEEN) 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – kvůli dnešní hře 

doporučuji HAPPY HALLOWEEN nebo HAUNTED 

HOUSE. 

3. OPAKOVÁNÍ – vynechej  

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE – 

vynechej.  

5. NOVÉ TÉMA: I WANT TO BE A… (HALLOWEEN) 

a. WORDS – děti naslouchají a opakují nejdříve 

otázku a následně jednotlivé odpovědi. 

Vysvětli dětem význam jednotlivých vět. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta 

(viz. video instruktáž). Aktivní klávesy: Q, W 

a čísla 1-8. 

b. MINI LESSON  

c. SONG – písnička má 2 sloky, které se 2x 

opakují. První opakování zpíváme všichni 

společně, druhé ať zkusí děti samy.   

 

6. HRA 1: I WANT TO BE A GHOST GAME – budeš 

potřebovat mini karty (cca. 8 - 10 sad), rozstříhej 

je a zamíchej. Sedněte si do kruhu a každému 

dítěti rozdej 5-6 karet. Hru začni tak, že vyložíš 1. 

kartu a řekneš LOOK THERE IS A + slovo na 

vyložené kartě např. GHOST. Kdo z hráčů drží 

v ruce ducha, praští touto kartou o zem a řekne 

I WANT TO BE A GHOST! Nejrychlejší hráč může 

tuto svoji kartu s duchem přidat na hromádku 

(ostatní si dají kartu zpět do ruky) a následně 

vyloží další svoji kartu, např. LOOK THERE IS A 

SUPERHERO. Hráči držící superhrdinu praští 

s touto kartou o zem a řeknou I WANT TO BE A 

SUPERHERO! Opět nejrychlejší hráč může tuto 

svoji kartu přidat na hromádku (ostatní si dají 

kartu zpět do ruky) a následně vyloží další svoji 

kartu. Pokud se stane, že nikdo z hráčů nemá 

požadovanou kartu, pokračuje stejný hráč 

vyložením další karty. Vítězem se stává hráč, 

který se první zbaví všech karet. Zamíchej karty 

a začněte novou hru.  

http://genkienglish.net/whatdoyouwanttobefor

halloween.htm 

 

HRA 2: THE VAMPIRE IS IN THE KITCHEN –  

vytiskni si po 1 sadě barevných mini karet z lekcí 

HAUNTED HOUSE a I WANT TO BE 

A…(HALLOWEEN). Jednu kartičku z každé sady 

vlož tajně do obálky (např. BEDROOM a 

MUMMY). Rozděl děti do 3-4 týmů a každému 

týmu rovnoměrně rozděl zbývající kartičky. 

Každý tým si drží své karty před ostatními týmy 

v tajnosti. V určeném pořadí se tě týmy ptají 

(otevři dnešní WORDS 2 a rozvěs karty 

s místnostmi) a snaží se zjistit, jaké karty jsi dal 

do obálky. Např. IS THE VAMPIRE IN THE 

KITCHEN? Ostatní týmy dávají pozor a pokud 

některý z nich vlastní kartu VAMPIRE nebo 

KITCHEN zvolá NO! (protože samozřejmě tato 

karta nemůže v obálce být). Pokud uslyšíme 1x 

NO!, znamená to, že jedna z těchto dvou karet 

v obálce je, ale nevíme která. Pokud uslyšíme 2x 

NO! (což by mělo být v našem případě), 

znamená to, že se z těchto dvou karet v obálce 

nenachází žádná. Týmy se střídají v otázkách. 

Vítězí ten tým, který uhodne obě karty v obálce 

(v našem případě IS THE MUMMY IN THE 

BEDROOM?). 

 

HRA 3: SQUARES – budeš potřebovat hrací 

desky, barevné žetony, hrací kostky a podložky 

s mini kartičkami ve 4 barevných provedeních.  

Každá barva = 1 téma: 

PURPLE = SKELETON SOUP 

GREEN = HAPPY HALLOWEEN 

YELLOW = HAUNTED HOUSE 

ORANGE = I WANT TO BE A …(HALLOWEEN) 

Napiš fráze k jednotlivým tématům podle barev 

na tabuli a rozděl děti do trojic či čtveřic. Každá 

skupina dětí obdrží 1 hrací kostku + 1 hrací desku 

+ 1 sadu barevných mini kartiček s deskou, na 

kterou si hráči kartičky podle barev vyskládají. 

Každý hráč navíc obdrží hrací 1 žeton odlišné 

barvy. Hráči si určí pořadí a střídavě hází 

kostkou. Podle počtu hozených bodů se 

posouvají po hrací desce vpřed. Barva políčka, 

kde hráč přistane, určuje barvu kartičky. Daný 

hráč vezme horní kartičku příslušné barvy, musí 

říci správnou frázi a kartičku odloží bokem. 

Pokud hráč frázi nezná, kamarád protihráč mu 

pomůže, následně pokračuje soupeř. Vždy, když 

dojdou kartičky, tak si je hráči sesbírají, 

zamíchají a opět položí na příslušné místo. Na 

hrací desce je spousta speciálních políček, která 

si vysvětlete. Vítězí hráč, který první dorazí do 

cíle nebo je na hrací desce nejdál. NÁŠ TIP: Hra 

může být hodně dlouhá a děti se mohou začít 

nudit, proto doporučujeme občas hru zpestřit 

bonusovým kolem, kdy zvoláš DOUBLE PLAY! a 

všechny body v tomto kole se násobí 2x. Když se 

http://genkienglish.net/whatdoyouwanttobeforhalloween.htm
http://genkienglish.net/whatdoyouwanttobeforhalloween.htm


již opravdu bude blížit konec hodiny, můžeš 

dokonce vyhlásit TRIPLE PLAY! 

 

7. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – ukaž dětem příští 

téma a hru, kterou si mají doma zahrát. Motivuj 

je k pravidelnému opakování. 

8. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a 

ústně se rozlučte 

 


