
Level 2 – Bonus 1A: Haunted House 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – děti si vždy vyberou 

jednu libovolnou písničku z Roku 1, kterou si 

společně zazpíváte. (Doporučuji HAPPY 

HALLOWEEN) 

3. OPAKOVÁNÍ – PLEASE GAME, LINES GAME, 

DICE GAME, PRSTY, HRA NA KRÁLE, EVOLUTION 

GAME, ŠARÁDY (S LASEREM) 

 

Jiná možnost je vytvářet věty pomocí gest a 

nechat to děti říct anglicky. 

 

Další možností je otevřít k danému tématu 

WORDS 2 a vyzvat děti, aby se předvedli, jak 

umí říct fráze rychle za sebou.  

 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: HAUNTED HOUSE  

7. Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

a. WORDS – děti naslouchají jednotlivým 

slovíčkům a opakují nejdříve slovíčko a pak 

za doprovodu gesta řeknou celou větu WHO 

IS IN THE…? Vysvětli dětem význam 

jednotlivých vět. Kontroluj výslovnost, 

pokud je něco špatně, pusť dané slovíčko či 

větu znovu. Dbejte na gesta (viz. video 

instruktáž). Aktivní klávesy: Q a čísla 1-8 

b. MINI LESSON 

c. SONG – motivuj děti, aby opakovaly po 

Richardovi. 

  

8. HRA 1: ŠARÁDY – udělejte ze židlí co největší 

kruh (použijte o jednu židli méně, než je hráčů) 

a všichni kromě tebe se posadí. Otevři 

HOUNTED HOUSE WORDS 2 a také umísti na 

viditelné místo karty s postavami HAPPY 

HALLOWEEN, stoupni si doprostřed kruhu a 

zeptej se WHO IS IN THE…?, všechny děti nahlas 

odpoví A WITCH, A MUMMY apod., vstanou a 

musí se snažit obsadit jiné volné místo, kdo 

místo nenajde, zůstává uprostřed a opět se 

zeptá WHO IS IN THE…?  a celé se to opakuje.  

 

HRA 2: HRA NA KRÁLE – otevři WORDS 2 a také 

umísti na viditelné místo karty s postavami 

HAPPY HALLOWEEN. Stráže se ptají WHO IS IN 

THE…? a bojovníci odpovídají A WITCH, A 

MUMMY apod.  

 

9. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští téma bude 

opět HAUNTED HOUSE. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

10. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a 

ústně se rozlučte. 

 


