
Program pro Základní

školy – 2. stupeň
Interaktivní divadelní představení

pro studenty angličtiny

Thank you for a very pleasant 
day spent in your company, 

both shows were very amusing, 
interesting and valuable, 

a good motivation for students 
for learning English. The 

communication with actors as 

was easy and professional. I am 
sure we will choose another 

show in the next school year and 
we are already looking forward 

to it…hope to see you again!

ZŠ Nám. Bří Jandusů, Praha 10 
Uhříněves, Jana Křivánková
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Nový program 

ONLINE



Výběr z našich představení pro letošní sezónu

Informace a rezervace: www.thebeartheatre.com | andreea@thebeartheatre.com | +420 777 134 272

The Alien Grammar Show
Pozor, vetřelci přistávají přímo u vás ve škole! Vy 
je však můžete odhalit s pomocí mužů v černém. 
Výukový element představení vstupuje do hry 
v okamžiku, kdy se dozvídáme, že mimozemšťané 
mají potíže s tvořením otázek v angličtině. Rychlé, 
energické a velice interaktivní představení!

úroveň: Lower-intermediate | věk: 

A Show Full of Lies

NEW 
SHOW

Všichni si myslíme, že lhaní je špatné, ale všichni to 
občas děláme. Ve skutečnosti je lhaní a cvičení, pokud 
lžou ostatní, hlavní prvek lidské interakce. Tato show 
se zaměřuje na různé aspekty lhaní, většinou na 
zábavné stránky, ale i na několik vážnějších stran.

úroveň: Lower-intermediate | věk: 13–15 

Aliens Save the Planet
Vetřelci jsou zpět! Tentokrát testují kvalitu vzduchu 
a čistotu na planetě Zemi. Samozřejmě jsou jim 
v patách Agenti s cílem je zničit. Věci se zkomplikují, 
když se jeden z Agentů zamiluje do Vetřelce. Kromě 
anglické gramatiky je ve hře vznešena otázk

a 

globálního oteplování a ekologie.

úroveň: Lower-intermediate | věk: 

Where is Andrew McStag?

Studenti pomohou detektivovi Frankovi Novotne-
mu najít ztraceného muže pomocí správného užití 
modálních sloves. Velmi interaktivní představení, v 
němž diváci mohou, díky položeným otázkám, přímo 
ovlivnit vývoj příběhu.

úroveň: Intermediate | věk: 

Love in the Jeans department
Příběh je o dvou dospívajících dívkách, Jo a Sam, 
které jsou nejlepší kamarádky. Jejich přátelství se však 
zkomplikuje, když se Sam zamiluje do chlapce a Jo 
začne žárlit. Do příběhu jsou vloženy hry a gramatická 
cvičení. Herci děj pravidelně zastavují, aby publikum 
seznámili s gramatikou a frázemi.

úroveň: Lower-intermediate | věk: 

The Detectives
Před čtyřmi lety byl v kabaretu přímo na jevi

šti 

zavražděn jeden z umělců. Studenti se, spolu s her
ci, 

stávají detektivy a pátrají po vrahovi a jeho motivech. 
The Detectives je nejoblíbenějším představením 
z repertoáru divadla. Má za sebou stovky repríz 
v mnoha různých zemích.

úroveň: Intermediate | věk: 

Murder at Wimbledon
Dvě tenisové hráčky se střetávají v 
Wimbledonu, když jedna z nich, favorit turnaje, je 
během přestávky v zápase zabita. Hra připravená 
ve stylu populárního představení „The Detectives“ je 
srozumitelná, zábavná a velmi interaktivní, jelikož herci 
pomáhají publiku s odhalením vraha.

úroveň: Intermediate | věk: 

Frank Novotny and the Present Perfect

Dva žárliví bratři - dvojčata spolu soupeří o jednu dívk
u. 

Jeden z nich spáchá loupež a detektiv Frank Novotn
y 

společně s diváky musí přijít na to, který z bratrů 
to 

udělal. Klíčem k vyřešení případu je pochopení, jak 
a kdy se v angličtině používá čas „present perfect“.

úroveň: Intermediate | věk: 
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FAQ
(Frequently asked questions) 
•  

  
•

•

•

•

   
•
  

S OHLEDEM NA PANDEMII COVID-19
JSME UPRAVILI NAŠI NABÍDKU

Bezpečná představení – Můžete být ujištěni o tom že při návštěvě Vaší 
školy se bude náš tým pohybovat v rouškách, respektovat doporučenou 
vzdálenost od studentů i zaměstnanců školy a postará se o dezinfekci 
všech předmětů, se kterými přijde do styku.

Některá z našich představení budou k dispozici online.
To znamená, že můžete sledovat i se zapojit do živých představení online, 
které pro Vás budeme hrát v Praze.

Online hodiny s hercem v roli – Pozvěte jednoho z našich herců, aby se 
připojil k vašim hodinám online. Tak můžete zažít zajímavá setkání s 
literárními osobnostmi, s bezdomovcem nebo se zúčastnit jedné z našich 
strukturovaných debat.

Co mám udělat jako první? Vyberte 2–3 pro Vás nejvhodnější termíny 
a kontaktujte nás na telefonním čísle +420 777 134 272 nebo emailem 
andreea@thebeartheatre.com

Zvyšuje se cena o cestovné? Ne, cena představení je konečná.

Jaká je náročnost jednotlivých her? Představení jsou napsaná přímo 
pro jednotlivé věkové kategorie, liší se obtížností gramatiky i příběhu.   

Interaktivní divadelní představení pro studenty angličtiny ve věku 5–11 let • Hry je možné uskutečnit přímo ve škole 
(tělocvična, aula, jídelna aj.) nebo v nejbližším divadle či kulturním domě • Divadlo v anglickém jazyce hrajeme již 20 let 

Poznámka: •  Představení, která jsou označena jako „online”, je možné objednat i v online verzi.      •  Cena všech online představení je 3200 kč.  


