Chcete hrát na body?

Modifikátory

Každý typ karet obsahuje informační kartičku herních
variant.

V balíčku najdete karty modifikátorů. Ty slouží pro
osvěžení konverzace a jsou určené spíše zkušenějším
angličtinářům. Mají za úkol přidat kartám zadání něco
navíc, používat je však nemusíte. Svůj modifikátor
můžete držet v tajnosti, nebo ho ukázat.
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Jak na to? Vyberete si herní variantu, líznete si kartu zadání a kartu modifikátoru. Vyberete si jednu z možností,
např. Whisper.

Co mám rád?
Hráč A si vezme kartičku, přečte nahlas
obě možnosti a hádá, kterou z nich
podle něj asi Hráč B upřednostňuje.
Zároveň vysvětlí, proč si to myslí. Hráč
B mu prozradí, co je pravdou a mohou
dále diskutovat. Hráč A získá bod, jestli
uhodl správně. Pokud vybral špatně,
získá bod Hráč B.
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Talk with a lisp.
Šišlejte.
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Whisper.
Některé varianty u sebe mají ikonku,
která značí, že se dá hrát na body.
Pokud si chcete zasoutěžit, můžete se
buď držet bodování na kartičce nebo
si vymyslet vlastní systém a hodnotit
vypravěče dle jeho kreativity, mluveného projevu a případně i správnosti
angličtiny.
Za každý správně použitý modifikátor navíc můžete
získat 1 extra bod. A pokud jeho znění držíte v tajnosti,
hádající může získat 1 bod za správné uhodnutí.

Šeptejte.

Talk like a pirate.
Nyní máte za úkol odpovědět na otázku šeptem.
Chcete-li hrát na body, nesmíte číst modifikátor nahlas.
Vypravěč získává 1 bod za správné použití modifikátoru,
hádající získává bod, pokud uhodne jeho znění.
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Pro koho je hra určená?

Obsah

Hello there!

Nejprve vám chceme MOC poděkovat, že jste
si koupili krabičku Rozmluvíme Česko! Vložili
jsme do ní mnoho energie, úsilí a lásky. Lásky
k hraní her, lásky k zábavě, lásky k angličtině
a lásky k vám, co se ji učíte. Prvotní motivací
vzniku kartiček byla Broňova touha učit lépe
a poutavěji jeho vlastní studenty. Když se
ukázalo, že si studenti hry zamilovali, rozhodl
se kartičky otestovat u svých kamarádů učitelů,
aby zjistili, jestli se budou líbit i jim. A výsledek
byl stejný – zamilovali se do nich. Takže vy, milí
hráči, jste jednoduše dalším logickým pokračováním tohoto procesu. Doufáme, že si spolu
se svými blízkými naše hry oblíbíte jakbysmet.
Have fun!
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Jak hrát?
V balíčku se nacházejí karty pěti typů:
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shy.
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Předstírejte,

Broňa & Albi

Hra je určena pro ty, kteří už nějaký základ angličtiny
mají a buď si nejsou jistí v komunikaci nebo by si mluvené slovo jednoduše rádi procvičili. Karty doporučujeme
hrát alespoň ve dvojicích, protože se můžete vzájemně
kontrolovat. A je to samozřejmě i větší zábava. Každý
typ karet obsahuje také varianty, které si můžete se
špetkou představivosti přizpůsobit i pro jednoho hráče.

100 karet, z toho:
• 10 karet modifikátorů
• 5 kartiček herních variant
• 17 × 5 = 85 karet zadání
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Otázky (Questions)
Témata (Topics)
Slovíčka (Words)
Pravda/lež (True/false)
Co je lepší (Which is better)

Každý z těchto typů obsahuje 17 karet a informační
kartičku herních variant. Pamatujte, že nám jde v první
řadě o procvičování komunikace v angličtině. Jistě se
dá na některá zadání odpovědět i strohým způsobem,
to by ale byla škoda jak pro hru, tak pro vaši angličtinu.
A tak se nebojte zapojit kreativitu.
Bonusové herní varianty najdete na:
https://brona.cz/albi-bonus

