
Level 2 – Bonus 2A: Skeleton Soup 

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: SKELETON SOUP  

Ubezpeč se, že si děti doma zahrály na toto 

téma hru. 

Tentokráte začni tak, že zapneš rovnou písničku 

a děti mají zkusit porozumět písničce samy od 

sebe. Schválně jestli přijdou na to, co znamená 

fráze GIVE ME YOUR… Během písničky již 

používej gesta, děti se třeba přidají. Následně 

přejdi na WORDS. 

a. WORDS – děti naslouchají a opakují 

jednotlivá slova. Připomeňte si, jak se 

přidáním S vytváří mn. č., ale upozorni, že 

existují i tzv. nepravidelná podstatná jména, 

u kterých se nedá mn. č. odvodit. Musí se ho 

prostě naučit. Zkus se dětí zeptat, zda 

poznají, které z uvedených slovíček je 

nepravidelné, případně jim poraď.  

Kontroluj výslovnost, pokud je něco špatně, 

pusť dané slovíčko znovu. Dbejte na gesta 

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

a čísla 0-9. 

b. MINI LESSON  

c. SONG – upozorni děti na zkráceninu WE’RE 

NOT MAKING..., která se musí zpívat rychle. 

Doporučuji si to před písničkou trochu 

procvičit.   

 

7. HRA 1: SKELETON BODY PARTS – budeš 

potřebovat SKELETON WORKSHEETS, voskovky 

a hrací kostky (po jednom pro každé dítě). Děti 

se rozdělí do dvojic, vylosují si mezi sebou, kdo 

začne (ROCK, PAPER, SCISSORS) a střídavě hází 

kostkou. Hráč 1 např. hodí č. 2, tak poví GIVE ME 

MY FEET! a vymaluje svému kostlivci chodidla. 

Hráč 2 např. hodí č. 5 a poví GIVE ME MY BODY! 

a vymaluje svému kostlivci trup. Pokud některý 

z hráčů hodí číslo již vymalované části těla, 

zazpívá refrén WE’RE NOT MAKING SKELETON 

SOUP, NO, NO. a pokračuje soupeř. Vítězí hráč, 

který má vymalované všechny části těla první. 

 

HRA 2: 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 = LIBOVOLNÉ TÉMA DLE TVÉ VOLBY 

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 

již opravdu bude blížit konec hodiny, můžeš 

dokonce vyhlásit TRIPLE PLAY! Pokud nebudeš 

mít na tuto hru dost času, nevadí. Příští hodinu 

si to zopakujeme ☺ 

 

8. PŘÍPRAVA NA PŘÍŠTÍ LEKCI – příští téma bude 

opět SKELETON SOUP. Motivuj děti 

k pravidelnému opakování. 

9. ROZLUČKA – zazpívejte si dnešní písničku a 

ústně se rozlučte. 



 


