
Inteligentní, interaktivní, 
dobře promyšlené, 

bezvadné herecké výkony, 
velmi to pomohlo žákům 
ke zdokonalení se v dané 

gramatice.
Základní škola Radotín

Program pro Základní

školy – 1. stupeň
Interaktivní divadelní představení

pro studenty angličtiny
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•  

• 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

Výběr z našich představení pro letošní sezónu

Jackie and the Giant
Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. 

V obřím království se však mluví jen anglicky a tak Jackie potřebuje pomoc publika. Děti spolupracují z hlediště, některé jsou pozvány 

také na jeviště. Tak jsou všichni diváci vtaženi do děje přirozeně, v rámci situací v příběhu.

Gramatika: formy přítomného času a tvoření otázek | Úroveň: začátečníci | Věk: 

Jackie and the Horrible Family
Jackie má starosti se svými rodiči, a proto potřebuje pomoc nejen dětí, ale i hodného obra a jeho ženy. Na cestě za nimi se však setkává 

i s rodinou zlého obra a dobrodružství opět začíná…

Gramatika: budoucí čas a minulý čas prostý | Úroveň: začátečníci | Věk: 
120904_plakaty A4_vsechna predstaveni
4. září 2012 19:35:51

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

Výkony herců byly skvělé, děti 
děj přímo prožívaly. V příběhu 

Jackie chtěly děti běžet na jeviště 
a chránit ji...

ZŠ Sadská Praha

We‘ve seen two plays, Jackie 
and the Horrible Family and 
Aliens Return. We were very 

and communication around the 
booking was very good.

ZŠ Brno, Monika Trojanová

FAQ (Frequently asked questions)
•  Co mám udělat jako první?

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.

Fair Bear
Nová interaktivní hra učí žáky používat užitečné fráze v přítomném čase. Příběh se odehrává v hotelu Colourful, na výstavě psů, kterou 

se padouch snaží překazit, diváci mu v tom naštěstí včas zabrání..

Gramatika: přítomný čas | Úroveň: začátečníci | Věk: 
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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.

ONLINE

ONLINE

Poznámka: •

•

Představení, která jsou označena jako „online”, je možné objednat i v online verzi.

Cena všech online představení je 3200 kč.  


