
Zdravím všechny a posílám 
newsletter číslo 2.  
Vím, vím, sliby chyby. Mělo to být každý týden, ale bude to 
dvakrát do měsíce. Myslím ten náš newsletter od nás pro vás. 
Ale fotky- ty máte každou sobotu čerstvý, protříděný, uložený 
na webu: www.playgroundenglish.cz/fotky-1  
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Co nás 
čeká: 

Další volno bude 
až na konci října, a 

to podzimní 
prázdniny. Tak, to 
abychom to měli 

jasný! 
Jinak se chystáme 

využít naše bílé 
stěny vedoucí do 
WAITING ROOM 

k výstavě. 
Zdobíme už teď, 

tak to 
nezapomeňte s 

dětmi zkouknout. 
Zbývá nám 

dodělat cedulky 
nad dveře v PE, 

aby bylo jasný, na 
co ty místnosti 

máme.  
A na závěr 

děkujeme za 
důvěru, se kterou 

nám děti 
svěřujete,  

Kája a Luke 

RANNÍ KURZY V PONDĚLÍ, UTERÝ A 
STŘEDU 

V předminulém týdnu jsme si vybarvovali STAMPS s předchozího 
týdne a míchali barvy. YELLOW and BLUE make GREEN, WHITE and 
RED make PINK, BLUE and RED make PURPLE. A sbírali jsme listy a 
vyráběli TREES with LEAVES, počítali ONE to THIRTEEN a dělali 
panáčky z listů a STICKS. A v prvním říjnovém týdnu jsme se vydali na 
ISLANDS, vyrobili TWO BASKET, ONE BIG YELLOW SUN a. BIG 
BALLOON a pustili se do psaní slov ISLAND, SEA, SUN, vybarvovali 
mapy, vystřihovali FISH a lepili jim EYES a u toho chodili po BRIDGE z 
ISLAND ONE TO ISLAND TWO. A máme k tomu básničku: We’re 
swimming, swimming, swimming away from Island One to Island 
two;We’re swimming, swimming, swimming away, the sun is yellow, 
the water is blue. 

http://www.playgroundenglish.cz/fotky-1
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PONDĚLÍ OD 13:00 DO 15:00 
Tak v pondělí 25. 9. Jsme se bavili u komiksových fotek a ptali jsme se HOW ARE YOU a pak 
skládali odpovědi- AWFUL, WONDERFUL, AWESOME, HORRIBLE, GREAT, OK, NICE. Udělali 
jsme malý EXPERIMENT with BUBBLES- co se stane, když smícháme WATER and OIL. A koukli 
se na nový seriál WORD GIRL. První říjnové pondělí jsme taky viděli WORD GIRL a zjistili co 
znamená HIGH FIVE SANDWICH a pak si udělali malou PLAY DOUGH ZOO a zvířátka z 
časopisů NATIONAL GEOGRAPHIC vystavili na kamenech u řeky. Jo a taky jsme švihali 
PRONOUNS a natáčeli si videa, jsou na webu.  

PONDĚLÍ 15:00 
Hlavní téma jsou zájmena a tak jsme vykřikovali I, 
YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY a k tomu ukazovali 
a tohle pondělí jsme přidali sloveso být a kromě toho, 
že to umíme vykřikovat pěkně pospolu, tak to 
trénujeme i jako otázky. Občas se ten dril hodí. ARE…
YOU? IS…HE? ARE….THEY? AM….I? Vyrobili jsme si i 
tabulku a do té jsme doplňovali věty podle seriálu 
MARTHA SPEAKS o mluvícím psovi- SHE IS 
STRETCHING, HE IS SITTING. Takže prostě PRESENT 
SIMPLE a PRESENT CONTINUOUS. No a k tomu ještě 
nová hra GORILLA, kdy hledáme jako v pexesu stejné 
kartičky, tady ale s větami. A kdo najde slovo GORILLA, 
tak musí buď najít SOMETHING BIG AND RED, SMALL 
AND SHINY nebo najít ten nejlepší rým na daný slovo. 

PONDĚLÍ 16:00 
Září jsme končili básničkou od 
Sandry Boynton BELLY BUTTON, 
knížku si klidně můžete půjčit v 
naší knihovně. A říjen jsme 
odstartovali se STINKY FEET a 
GOGGLES AND SNORCHELS. Ty 
jsme si totiž vyráběli, abychom se 
mohli bezpečně dostat z ISLAND 
ONE na ISLAND TWO. A přitom 
jsme si krásně zaplavali, a teď si 
kromě BELLY BELLY BUTTON 
zpíváme i We’re swimming, 
swimming, swimming away from 
Island One to Island two;We’re 
swimming, swimming, swimming 

PONDĚLÍ 17:00 
V pondělí v pět začínáme medvědem. Písnička je na našem CD, je to už léty prověřený hit a jako, už 
to umíme. A tak jsme si zase hráli na BEARS a LIONS, míchali barvy a vybarvovali hliněné ozdoby z 
předchozího týdne a v pondělí 2. 10. jsme začali s písmenkovou básničkou R IS FOR RED AND B IS 
FOR BLUE, G IS FOR GREEN, THIS ONE IS FOR YOU. O IS FOR ORANGE AND B IS FOR BROWN, P 
IS FOR PINK AND THAT”S EVERYTHING. A k tomu si příští týden budeme vyrábět písmenka až tu 
básničku budeme mít celou postavenou a vylepenou na zdi. No a kromě masek BEARS a LIONS jsme 
si stihli i zaplavat from ISLAND ONE to ISLAND TWO a vyhnout se přitom BAD OCTOPUS, která 
chytala všechny co když WATER IS BLUE ještě nebyli na ISLAND. A dokonce se nám to podařilo i 
parádně nafotit
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ÚTERÝ 14:00 
Na konci září jsme si dělali dotazníky, kdy děti museli co nejrychleji napsat odpovědi na naše 
otázky. Pak jsme si papírky vyměnili a hádali jsme, kdo je autorem odpovědí. Hráli jsme 
RHYMING GAME GORILLA. Rýmovali jsme celé věty. Gramatika- present simple a nakonec video: 
WHY DO WE LIE a výraz WE ARE WIRED THIS WAY, takže teď už víme, že lžem od přírody:) 
Tento týden jsme začali s CONDITIONAL, takže IF věty a téma bylo WHAT WOULD HAPPEN IF 
THE WORLD WENT VEGETARIANEN. A kromě toho jsme se i dozvěděli, co by vaše děti dělaly IF 
THEY WON SOME MONEY, THEY WOULD…..Látka to je těžká, takže u ní pobydeme trochu dýl. 

ÚTERÝ 15:00 
Poslední zářijovou lekci jsme hráli GORILLU, 
takže rýmovali a hledali stejné fráze, kde se 
shodovala jak otázka, tak odpověď. A 
opakovali PRESENT SIMPLE s důrazem na 
třetí osobu. Minulý týden jsme přesli k 
PRONOUNS, zájmenům. A dali jeden 
worksheet, druhý worksheet a skládání slov. A 
odpovídali jsme na otázky a pak k otázkám 
vymýšleli odpovědi. Například na odpověď 
YES mohlo být DO YOU LIKE PIZZA? IS 
YOUR FAVORITE COLOR RED? etc. A 
nakonec video WHAT WOULD HAPPEN IF 
THE WORLD WENT VEGETARIANEN, kde 
jsme zabrousili do i do zeměpisu.  

ÚTERÝ 16:00 
Před prvním volnem jsme hráli několik her, které 
si budeme dál opakovat a rozšiřovat. Třeba 
TOWER, která děti pěkne rozmluví. Všichni 
dohromady stavíme věž a s každou kostkou musí 
přijít i nové slovo nebo nová věta. A následovala 
PRONOUNS, hra se zájmeny, ke kterým jsme si 
rovnou přihodili i sloveso TO BE, být a podle 
toho, co jsem já vykřikovala, jsme dělali skupinky 
a ukazovali na sebe. A ještě jsme četli. Děti si 
otevřou knížky a na můj pokyn NOW STOP 
READING, přečtou poslední větu. Tento týden 
jsme pokračovali v PRONOUNS, dodělávali jsme 
BLACK BOXES z minula a v malých skupinkách 
kreslili to, co jsem naditovala- zájmena a 
PRESENT CONTINUOUS. A nakonec se koukli na 
příběh o mluvícím psovi- MARTHA SPEAKS. 

ÚTERÝ 17:00 
Předminulý týden jsme zase dělali dny v týdnu, tentokrát jsme nezpívali:), ale máme to jako 
rýmovačku: ON MONDAY I SLEEP, ON TUESDAY I EAT, ON WEDNESDAY I WEEP, ON Thursday I 
LEAP, On FRIDAY I RUN, ON SATURDAY on Saturday I FALL I fall , ON SUNDAY on Sunday IM THIS 
very SMALL a k tomu hrajeme MUSICAL CHAIRS, takže na RUN se běhá a na FALL se padá a 
vyřazuje. A za týden změníme zájmeno I na SHE a HE a mise bude splněna. No a tento týden jsme 
začali pohádkou, vyprávěla jsem dětem pohádku a děti musely reagovat a hledat slova, která jsem 
použila. Pak jsme si zopakovali ON MONDAY I SLEEP, sepsali si to na tabuli, ať ta slova dobře vidíme, 
vyzvedli BLACKBOARDS z minulého týdne a ve skupinách závodili, která banda dřív po písmenkách 
sepíše a složí celý slovo. A bylo to třeba COOKIE nebo SCHOOL.  
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STŘEDA 14:00 
Na konci září jsme si dělali dotazníky, kdy děti museli co nejrychleji napsat odpovědi na naše otázky. 
Pak jsme trénovali QUESTIONS and ANSWERS a dělali si “komiksový fotky”. Hráli jsme RHYMING 
GAME GORILLA. Rýmovali jsme celé věty. Gramatika- present simple a hlavně ta třetí osoba se S. 
Tento týden jsme začali otázkou WHAT IS YOUR BIGGEST DREAM X WORST NIGHTMARE? 
Zopakovali si a ujasnili si všechno co víme o PRONOUNS, udělali jeden WORKSHEET a probrali co 
by se stalo kdyby ….WHAT WOULD HAPPEN IF THE WORLD WENT VEGETARIANEN. A když už 
jsme se hrabali v těch podmínkových větách a slovu WOULD, tak jsme ještě zjišťovali WHAT WOULD 
HAPPEN IF YOU WON SOME MONEY? Prej by si to všichni ušetřili:)

STŘEDA 15:00 
Předminulý týden jsme zase dělali dny v týdnu, 
tentokrát jsme nezpívali:), ale máme to jako 
rýmovačku: ON MONDAY I SLEEP, ON TUESDAY I 
EAT, ON WEDNESDAY I WEEP, ON Thursday I 
LEAP, On FRIDAY I RUN, ON SATURDAY on 
Saturday I FALL I fall , ON SUNDAY on Sunday IM 
THIS very SMALL. a k tomu hrajeme MUSICAL 
CHAIRS, takže na RUN se běhá a na FALL se padá 
a vyřazuje. A za týden změníme zájmeno I na SHE 
a HE a mise bude splněna. No a tento týden jsme 
začali pohádkou, vyprávěla jsem dětem pohádku 
a děti musely reagovat a hledat slova, která jsem 
použila. Pak jsme si zopakovali ON MONDAY I 
SLEEP, sepsali si to na tabuli, ať ta slova dobře 
vidíme a zahráli si novou hru o TWO ISLANDS, 
DEEP BLUE SEA and ROCKS STICKING OUT OF 
THE WATER. A na konec jsme si z toho udělali 
mapu. Děti ji mají doma dodělat, tak se těším! 

STŘEDA 16:00 
A tady pořád zvětšujeme našeho PAPERMAN. 
Máme už hotový obličej, naposledy jsme lepili 
HAIR a říkali básničku- I HAVE TO LEGS AND 
SO DO YOU, I HAVE A HEAD AND SO DO 
YOU, a další části těla. Už máme i BODY a 
chystáme se na LEGS and ARMS a až je 
rozchodíme, tak si je děti vezmou domů. A 
kromě toho jsme hráli TOWER, kdy děti staví 
věž z kostek a s každou kostkou musí přihodit 
i nějaké to slovo a minule byla i pohádka 
ABOUT A DOG WHO SPEAKS. Pes se jmenuje 
MARTHA. Tento týden jsme končili s 
pokreslenou tabulí, která nám sice v úterý 
večer spadla ze zdi, ale bylo to asi jen proto, 
abychom si na ní mohli ve středu odpoledne 
všichni kreslit EYES, NOSES, EARS, BELLY 
BUTTONS and BIG FEET. 

STŘEDA 17:00 
Před prvním volnem jsme si začali hrát s CONDITIONALS a větou WHAT HAPPENS IF YOU LIE? A k 
tomu si dali i video o tom, jak a proč lidi lžou. WE ARE WIRED THAT WAY, jsme se dozvěděli. Ale 
jinak nebojte, vaše děti nelžou:) A tento týden jsme jeli dál na vlně podmínkových vět, jen jsme 
trochu přitvtrdili, WHAT WOULD HAPPEN IF THE WORLD WENT VEGETARIANEN? WHAT WOULD 
YOU DO IF…I WOULD…a podmínkový věty budeme dělat příště a navíc si ještě trochu ujasníme 
členy.
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ČTVRTEK 13:00-15:00 
Do čtvrtečního odpoledne nám přibylo pár dalších dětí a 
my tak můžeme postavit ještě větší HOUSE než jsme si 
původně mysleli. To totiž děláme. Kreslili jsme MAP of a 
small TOWN a ve čtvrtek jsme si nejdřív navrhli dům 
WITH ROOMS, pak udělali EXPERIMENT with WATER 
and OIL, potom si zopakovali DAYS OF THE WEEK -ON 
MONDAY I SLEEP, ON TUESDAY I EAT, ON WEDNESDAY I 
WEEP, ON Thursday I LEAP, On FRIDAY I RUN, ON 
SATURDAY on Saturday I FALL I fall , ON SUNDAY on 
Sunday IM THIS very SMALL a zahráli variaci na 
MUSICAL CHAIRS a nakonec se pustili do navrhování 
ROOMS. Máme to totiž trochu obráceně, nejdřív si 
postavíme ROOMS a pak z nich sestavíme HOUSE. Takže 
tento týden jsme si hráli se slovíčky WALL, DOOR, 
WINDOW, CEILING, FLOOR a příští týden přidáme nějaký 
ten FURNITURE, ať ty ROOMS nejsou prázdný. 

ČTVRTEK 15:00 
Takže PRONOUNS- zájmena. Ve 
všech formách, třikrát tam a zpět 
ať v tom je jasno. A pak fotky, 
fotili jsme se jak předvádíme 
zájmena. A já to teď půjdu 
vytisknout a příští týden to 
detailně popíšeme. A pak trochu 
naťuknuté podmínkové věty 
CONDITIONALS a video WHAT 
WOULD HAPPEN IF THE WORLD 
WENT VEGETARIANEN. A 
protože video je hodně 
zeměpisný, tak jsme to vzali i s 
GEOGRAPHY LESSON. 

ČTVRTEK 17:00 
Tak tady jsem se krásně mohla vyřádit na ARTICLES. Těch pravidel je dost, takže jsme zatím 
dali THREE GOLDEN RULES a příště se zase šoupneme o kus dál. A CONDITIONAL, tentokrát 
všechny druhy ve vší kráse. A nakonec samozřejmě video- nic o vegetariánech, tentokrát 
HAUNTED HOUSE, kde jsme spíš než zakletý dům pátrali po ARTICLES a zjišťovali proč jsou 
tam, kde jsou. 

ČTVRTEK 16:00 
Začali jsme běhací pohádkou. To já sedím a vyprávím a děti hledají slova po zdech. Když jsme se 
naběhali a dovyprávěli, tak jsme si zopakovali DAYS OF THE WEEK- ON MONDAY I SLEEP, ON 
TUESDAY I EAT, ON WEDNESDAY I WEEP, ON Thursday I LEAP, On FRIDAY I RUN, ON SATURDAY 
on Saturday I FALL I fall , ON SUNDAY on Sunday IM THIS very SMALL a pustili se do psaní a 
kreslení pexesa. Předtím jsme vlastně ještě hráli WORD BALL, pinkáme si s míčkem a vykřikujeme 
slova. Anglicky, of course. A pak už MEMORY GAME, psali a kreslili a vlastně vůbec nevím, kdo 
vyhrál.  
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PÁTEK 15:00 
Začali jsme stříháním CUT CUT CUT THE YELLOW PAPER, protože jsme dělali BIG FISH a 
počítali ONE FISH, TWO FISH, THREE FISH, FOUR, FIVE FISH, SIX FISH, SEVEN FISH, NO 
MORE! A pak si dělali PAPER FISH with BIG BIG EYES a plavali z ISLAND ONE to ISLAND TWO 
a učili se novou říkanku: We’re swimming, swimming, swimming away from Island One to Island 
two;We’re swimming, swimming, swimming away, the sun is yellow, the water is blue. Na blue 
bylo dobrý utéct na ISLAND, aby vás nesežral OCTOPUS jako já. A nakonec ještě dokrášlit MY 
FISH with MARKERS: Marker please! 

PÁTEK 13:00 
Minulý týden bylo volno a tento týden jsme se pustili do pohádky. Nejdřív warm up a přídavný 
jména- BIG, HUGE, LONG, SHORT, TINY, SMALL. A moje vyprávění. Potom soutěž ve sbírání 
slovíček, ze kterých děti skládaly příběh, který jim četl Luke. Taková variace na LITTLE RED 
RIDING HOOD, ale s otevřeným koncem. A ten konec si musely vymyslet samy. Koukněte do 
fotek, jak to vyšlo. No a nakonec dny v týdnu a slovesa ve třetí osobě. On MONDAY SHE SLEEP, 
ON TUESDAY HE EATS, ON WEDNESDAY SHE WEEPS, ON THURSDAY HE LEAPS, ON FRIDAY 
THEY RUN, ON SATURDAY, ON SATURDAY THEY FALL, THEY FALL, ON SUNDAY ON SUNDAY, 
THEYˇRE THIS VERY SMALL. 

PÁTEK 14:00 
Téma zatím posledního pátku byly PRONOUNS, zájmena. Nejdřív na zahřátí skládání slov, kdo 
složí nejdelší, vyhráli kluci Kuchtovi a Staník. A pak už pěkně zájmena HE- HIS- HIM, THEY- 
THEIR- THEM, atd. Jeden worksheet, pak skládání vět a pak druhý worksheet, který byl 
poskládán jako WORD MAZE- BLUDIŠTĚ. Před videem o HAUNTED HOUSE jsme si ještě 
zahráli PRONOUN GAME, kdy děti stavěli kamarády jako sochy k sobě a ostatní je popisovali za 
co největšího použití správných osobních zájmen. 


