
Level 1 – Bonus 1A: Happy Halloween 

* na příští hodinu budeš ke hře potřebovat několik sad 

různých halloweenských kostýmů. Můžeš poprosit i 

děti, aby ti nějaké půjčily. Také si připrav třídu na 

běhací hry nebo si domluv tělocvičnu. 

POSTUP: 

1. PEE TIME – pošli děti před hodinou vyčůrat. 

2. ROZCVIČKOVÁ PÍSNIČKA – můžeš střídat podle 

nálady dětí GENKI DISCO WARM UP SONG 1 

nebo SONG 2.  

3. OPAKOVÁNÍ: PLEASE GAME, PRSTY – do 

PLEASE GAME zařaď i příkazy z lekce LEFT & 

RIGHT. 

4. ZOPAKOVÁNÍ PÍSNIČKY Z MINULÉ LEKCE 

5. DRINK TIME – rychlé pití před novým tématem. 

6. NOVÉ TÉMA: HAPPY HALLOWEEN  

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru, pokud ne, tak je potřeba je do příště 

lépe namotivovat a případně to více zdůraznit 

rodičům. 

a. WORDS – nejdříve rozmísti karty s obrázky 

okolo místnosti. Dětí se zeptej, zda již někdy 

slavily Halloween. Určitě se najde spousta 

těch, co již Halloween znají. Můžete si 

povykládat, jaká strašidla můžeme v tento 

den potkat nebo za jakou masku se děti 

plánují převtělit. Pověz jim, že si dnes 

popřejete Veselý Halloween, který je tento 

týden čeká, a naučíte se, jak se několik 

strašidel řekne anglicky. Děti naslouchají a 

opakují za doprovodu gest jednotlivá slova. 

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť dané slovo znovu. Dbejte na gesta (viz. 

video instruktáž). V písničce se objeví i fráze 

LOOK THERE IS A… Vysvětli význam této 

fráze a společně si postupně ukazujte na 

jednotlivé obrázky okolo místnosti. Ty 

řekneš vždy první LOOK THERE IS A… a děti 

opakují. Aktivní klávesy: čísla 1-8.  

b. MINI LESSON  

c. SONG – motivuj děti, aby opakovaly po 

Richardovi. Dělejte gesta a ukazujte na 

jednotlivé obrázky okolo místnosti. Také 

gesto k frázi HAPPY HALLOWEEN dává 

písničce úplně jiný rozměr (viz. video 

instruktáž). 

 

7. HRA 1: KARUTA GAME – posaďte se s dětmi do 

kruhu na zem a doprostřed rozlož karty se 

slovní zásobou. Začni první větou např. LOOK 

THERE IS A BAT!, děti ukážou správné gesto a 

zopakují slovíčko A BAT! Pokračuje dítě vedle 

tebe např. LOOK THERE IS A MUMMY!, všichni 

se správným gestem zvolají A MUMMY!, 

pokračuje další dítě atd.  

 

HRA 2: OTOČ SE A ODPOVĚZ – budeš 

potřebovat vytisknuté karty se slovní zásobou 

se slovní zásobou HAPPY HALLOWEEN. Děti 

rozděl do dvou týmů a oba týmy posaď do dvou 

řad proti sobě. Každý tým si zvolí jméno, které 

napíšeš na tabuli. Jeden hráč z každého týmu si 

stoupne čelem ke svému týmu (tím pádem zády 

k soupeři) a tajně od tebe obdrží jednu z karet, 

kterou pak drží před sebou obrázkem od sebe. 

Všichni společně zazpívají refrén písničky, 

HAPPY HALLOWEEN a po té se oba hráči otočí 

čelem k sobě. Každý z hráčů musí říci LOOK 

THERE IS A + slovíčko, které má soupeř na 

obrázku. Dodržte rozestupy mezi jednotlivými 

hráči. Rychlejší hráč získává bod pro svůj tým a 

hra pokračuje další dvojicí hráčů s novými 

slovíčky. Vítězí tým s více body. 

 

HRA 3: LINES GAME – za využití MINGLE GAME 

rozděl děti do dvou týmů, které se seřadí do 

dvou řad za sebou. Ty si stoupni před děti čelem 

k nim a vysvětli jim, že budou mít za úkol říci 

celou větou, co vidí na kartě, kterou jim vždy 

ukážeš. Např. LOOK THERE IS A MUMMY! 

Dvojice dětí stojící v čele dvouřadu soupeří mezi 

sebou. Kdo odpoví rychleji, sedne si na zem, 

pomalejší jde se slovy TRY AGAIN! na konec své 

řady a soupeří další dvojice. Vítězí tým, který 

celý sedí!   

Zde je malá ukázka ☺: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZdtZXFhD

uI 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští hodina bude 

opět HAPPY HALLOWEEN. Motivuj děti, aby si 

procvičovaly probraná témata, hrály hry a 

zpívaly si písničky, třeba i KARAOKE. 

9. ROZLUČKA – pokud máte čas a chuť, zazpívejte 

si ještě jednou dnešní písničku a pak se ústně 

rozlučte GOOD BYE! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZdtZXFhDuI
https://www.youtube.com/watch?v=IZdtZXFhDuI

