
Milí rodi čia, 

Minulý rok ste videli, ako boli Vaše deti schopné naučiť sa tak veľa po anglicky a koľko 
zábavy pri tom zažili. 

Ako sa pamätáte, metodológia použitá v triede je založená na príbehoch. Príbehy majú vlastné 
čaro a sú úzko späté s deťom vlastnými zážitkami. V tomto veku, sa radi učia naspamäť 
a preto Vás vždy žiadajú , aby ste im čítali rovnaké príbehy a nenechajú Vás vynechať čo i len 
jedno jediné slovo. Chceme vyťažiť čo najviac z tohto vzdelávacieho potenciálu a uplatniť ho 
vo vyučovaní angličtiny. Preto príbehy našim žiakom len nerozprávame, ale ako celá trieda 
ich stvárňujeme a predvádzame. Takýmto spôsobom žiaci nikdy nebudú obyčajnými divákmi, 
ale skutočnými hviezdami vo svojom učení. Budú veľa rozprávať, pretože sa budú musieť 
pýtať, vyjadriť, spievať a robiť veci... v angličtine. 
 
Tieto príbehy, ktoré sú často založené na ľudových rozprávkach, zahŕňajú všetky oblasti 
jazyka, ktoré sú vhodné naučiť sa pre deti v tomto veku: farby, čísla, časti tela, hračky, členov 
rodiny, názvy izieb, školské potreby a záhradkárske náradie, každodenné aktivity, bežné 
postupy, jedlo... Ale spôsob, akým sa ich naučia  nebude, na príklad, opakovaním, keď im 
ukážeme obrázok. Naučia sa všetky slovíčka a všetky vetné štruktúry z príbehov a pesničiek. 
Práve takto ich učíme jazyk: v prirodzených živých situáciách v angličtine. 
 
Táto inovačná metóda naučiť sa cudzí jazyk bola veľmi úspešná, ako ste mohli vidieť aj 
v prípade vašich detí. 
 
Väčšina našich žiakov má veľmi málo možností komunikovať po anglicky. Televízne 
vysielanie nie je v anglickom jazyku a zriedkavo stretnú nejakých pôvodne anglicky 
hovoriacich ľudí vo svojom okolí. Preto je dôležité vytvoriť v triede situáciu, kontext, ktorý je 
rovnaký ako ten, kde nielen počúvajú svojho učiteľa, kazetovú alebo video nahrávku, ale kde 
celá trieda strávi veľa času komunikovaním v angličtine. 
 
Keď sa naučia viac a viac, preukážu Vám svoje úspechy. Viete, že nie je pre Vás nevyhnutné 
hovoriť anglicky, ale ak jazyk viete,  budete o to viac prekvapení tým, koľko sa toho naučili. 
Kurz pozostáva zo šiestich lekcii, každá z nich je založená na príbehu. Schyľujúc sa k záveru 
tej ktorej lekcie, Vám zašleme krátky list, ktorý vysvetľuje zápletku príbehu, aby ste rozumeli 
Vášmu dieťaťu, keď Vám rozpráva príbeh alebo spieva pesničku, ktorá k tomu prináleží. 
Budú Vám rozprávať príbeh v angličtine a nemusíte si to prekladať alebo nechať ich 
prekladať Vám.  Potrebujete len sedieť vedľa nich, vypnúť televízor a počúvať. Vaše deti 
majú obrovskú snahu učiť sa to, čo Vám vyrozprávajú a majú potrebu podeliť sa, 
predovšetkým s Vami. Dúfame, že sa Vám práca Vášho dieťaťa páči. 
 
S pozdravom 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 1 – Ve ľký Medve ď 

Milí rodičia, 

Tu je prvý príbeh, adaptovaný z populárnej írskej rozprávky, v ktorej je hlavnou postavou 
stará žena, ktorá nechce žiť sama. Teraz však žije sám veľký priateľský medveď, Veľký 
Medveď, ktorý je veľmi smutný, Ach! Som taký smutný! (Oh! I‘m sad!), sťažuje sa, pretože sa 
nemá s kým hrať alebo niekoho s kým sa podelí o domáce práce. Klopal niekto!?(One 
knock?!) Aké zvláštne! (How strange!), opýtal sa  Kto je tam?(Who’s that?) A na jeho 
prekvapenie nikto dnu nevošiel, len pár nôh, dve nohy. Náš medveď im povedal, aby vošli 
dnu a poprosil ich o pomoc, Prosím , pomôžte mi , nôžky! Pomôžte mi upratať! (Please, help 
me feet! Help me tidy up!) Ale nôžky odpovedali My nemôžeme!(We can’t!) 
 
Rovnaký motív sa opakuje niekoľkokrát, ale namiesto toho, že Veľký Medveď počuje jedno 
zaklopanie, počuje dve, tri, štyri, päť... zaklopaní a vždy sa vo dverách objaví iná časť tela; 
nohy, ruky, telo a nakoniec hlava. Vždy prichádza nová časť tela, Veľký Medveď požiada 
o pomoc pri odlišných domácich činnostiach: urobiť koláč, prestrieť stôl, poumývať riad 
a ustlať posteľ. 
 
Ale ... ako môže niečo Veľký Medveď  urobiť len s časťami tela? Pamätáte sa na našu 
magickú Jašteričku Čarodejníčku? Je tu opäť s jedným zo svojich čarovných kúziel. Jašterička 
Čarodejníčka povie nášmu priateľskému medveďovi, aby sa nebál, pretože mu pomôže Neboj 
sa! Viem ti pomôcť! (Don‘t worry! I can help you!) a potom vyriekne zaklínadlo. A čo 
myslíte, kto sa objavil? Hviezda všetkých našich príbehov, Malé Sloníča. 
 
Toto Malé Sloníča v okuliaroch a v pásikavom tričku  ako tiež viete, bude s nami o rok viac 
zdieľať čaro príbehov a pomáhať Vašim deťom učiť sa. 
 
Ako môžete vidieť, tento príbeh nám pomáha zhrnúť čísla, farby a časti tela a učíme sa veľa 
potrebných výrazov  a niektoré domáce práce. Ale ak budete dávať pozor, uvidíte, že ich aj 
naučí  zdieľať a spolupracovať  na domácich prácach, ponúknuť pomoc a byť šťastným, že 
má priateľov. 
 
Uvedomujete si, koľko sa vaše deti naučili? Najlepšia odmena za ich snahu bude Vaša 
podpora a záujem. Tak teraz viete, vypnite televízor, vypnite si mobilné telefóny ... 
Predstavenie sa začína. 
 
Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 2 – Ponáh ľaj sa, Sloní ča! 

Milí rodičia, 
 
Sme už na druhej lekcii. V tomto príbehu je Sloníča  doma a tvrdo spí. Je však čas vstávať 
a ísť do školy. Mama Slon hovorí Sloníčaťu a tiež jeho sestre , aby sa ponáhľali a vstávali, 
pretože prídu neskoro do školy. Je neskoro, Sloníča! Je neskoro, Malá Sestrička! Je čas ísť do 
školy! Vstávajte! (It‘s late, Little Elephant! It’s late Little Sister! It’s time for school! Get up!) 
 
Malé Sloníča vyskočí z postele a prikáže sestre urobiť to isté. Prichystajú si aktovky, rozlúčia 
sa s mamičkou a vybehnú von. Ale Čo robíš?(What are you doing?) Povie mamka, pretože 
odchádzajú  vo svojich pyžamách a najprv sa musia obliecť. Oblečte sa! Ponáhľajte sa! (Put 
on your clothes! Hurry up!) 
 
Opäť raz Sloníča nabáda svoju sestru urobiť tak, ako im povedala mamička a opäť vybehnú, 
rozlúčia sa, ale opäť ich zastaví , lebo odišli bez toho, aby sa umyli. Umyte si tvár, oči, uši, 
nos a ústa!(Wash your face,your eyes, your ears,your nose and your mouth!) Potom vybehli 
zas. 
 
Ako môžete vidieť, rovnaká štruktúra sa opakuje: mama im povie, aby niečo urobili, oni to 
urobia, vybehnú von a zastaví ich opäť, aby vykonali zaužívané aktivity, ktoré musia deti 
robiť každé ráno: vstať, obliecť sa, umyť sa, vyčistiť si zuby a učesať si vlasy. 
 
Nakoniec, je čas na raňajky. Zjedzte svoje raňajky! (Eat yor breakfast!) Povie Mama Slon. Čo 
sa udeje? Veľmi skoro Vám Vaše deti budú rozprávať a Vy budete schopní skontrolovať 
koľko sa Vaše dieťa naučilo. Už viete aké je dôležité pre Vaše dieťa, aby sa s Vami so 
všetkým podelilo. Tak vypnite televízor. Predstavenie sa začína! 
 
 
Ďakujem veľmi pekne za vašu spoluprácu 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 3 – Prší! 

Milí rodičia, 
 
Tento krát prší, Sloníča a Slimák sa vonku hrajú. Sloníča vidí obrovskú mláku Slimák! 
(Snail!)Pozri na tú kaluž! (Look at this puddle!) A začína skákať! Skáčme! (Let’s jump!) 
Ošpliecha slimákov kabátik Oh, nie! Môj kabátik! Pozri na môj kabátik! Je špinavý! (Oh,no! 
My jacket! Look at my jacket! It’s dirty!) Sloníča povie Prepáč! (Sorry!)Aj keď to neznie, že 
mu je veľmi ľúto. 
 
Prišlo viac a viac priateľov, Žabka, Mačka, Pes a Kravička a celý čas sa dejú tie isté veci. 
Sloníča skáče do mláky a špliecha na ich šaty, na Žabkine nohavice, Mačkine tričko, Psíkovu 
sukničku a Kravičkine krásne topánky. Nakoniec toho zvieratká majú naozaj dosť a rozhodnú 
sa dať Sloníčaťu príučku. Všetci skočia do mláky a teraz zašpinia Sloníčaťov rolák. Oh, nie!  
Môj rolák!  (Oh no! My jumper!)Teraz sú všetci špinaví, čo môžu robiť? Opäť raz malé 
Sloníča dostane nápad Mám nápad! Skáčme!  (I’ve got an idea! Let’s all jump!)A práve takto 
končí príbeh, ako všetky zvieratká skočia do mláky. 
 
Pamätáte sa, aká to bola zábava skákať do kaluže?  Rozprávaním o skúsenostiach natoľko 
deťom blízkym, sa deti naučili  o oblečení, konaní a veľa iných potrebných výrazov. 
 
Vaše deti na hodine vytvorili malé bábky, aby Vám prerozprávali príbeh doma. Je to pre nich 
veľmi dôležitý moment, pretože budú musieť ukázať  koľko veľa sa naučili  bez pomoci 
učiteľa. Ale majú Vás, aby ste ich podržali. 
 
Tak....psst!  Príbeh sa začína. 
Ďakujem za vašu spoluprácu 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 4 – Had 

Milí rodičia, 
 
Teraz sme na lekcii 4 a sme na polceste k ukončeniu školského roka. Môžete vidieť, koľko sa 
toho naučili. 
 
V príbehu sa deti učia názvy izieb, nábytok a predložky. Ale namiesto monotónneho 
a opakovacieho spôsobu učenia sa to naučili prostredníctvom tohto príbehu. 
 
Raz sú Sloníča a jeho otec, Otec Slon šťastne doma. Zrazu Otec Slon vyskočí na stoličku 
a začne kričať Pomoc! Pomoc! (Help! Help!) Sloníča beží, aby mu pomohlo Čo sa deje? 
(What’s the matter?) Otec Slon zdesený odpovedá  To je had! Kde? (It’s snake! Where?) Pýta 
sa Sloníča a ocko hovorí V kuchyni! Ponáhľaj sa!  (In the kitchen! Hurry up!) Malé Sloníča 
beží do kuchyne, pozrieť sa na hada, ale vidí chladničku a nemôže odolať jedeniu zmrzliny. 
Ach! Zmrzlina! (Oh! An  ice cream!) 
 
Otec Slon je vystrašený a neodváži sa zísť zo stoličky, odkiaľ môže vidieť hada presunúť sa 
do druhej izby. Zavolá Malé Sloníča a povie mu, nech ide do inej miestnosti. Sloníča tam ide 
hľadajúc hada, ale je tam niečo, čo opäť upúta jeho pozornosť. V obývačke začne pozerať 
televízor;  v spálni si ľahne na posteľ, aby si trochu oddýchlo. Nakoniec otec vidí hada, ako sa 
premiestni do kúpelne. Malé Sloníča  tam ide , ale čo nenájde? Nájde hada, ako sa kúpe.  Had 
mu povie ahoj a opýta sa, či sa s ním nechce hrať. A práve takto ich nájde Otec Slon, ako sa 
veselo čľapkajú. Čo sa stane potom? 
 
Čoskoro to zistíte. To je ten najdôležitejší čas pre Vaše dieťa. Je čas, aby Vám ukázalo, koľko 
sa toho naučilo. Tak im preukážte svoju podporu a entuziazmus, pretože majú veľkú snahu 
a potrebujú sa o ňu podeliť práve s Vami. 
 
Tak ako vždy, vypnite televízor, vypnite svoj mobilný telefón... predstavenie sa začína! 
 
Som Vám veľmi vďační za Vašu spoluprácu 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 5 – Kde je Malé Sloní ča? 

Milí rodičia, 
 
V tomto novom príbehu sa naučíme slovíčka, ktoré opisujú  park, hračky a aktivity, ktoré deti 
robia v prírode. Naučíme sa tiež, ako pomáhať našim priateľom a ako sa o nich postarať. 
V novom príbehu Malé Sloníča hrá futbal so Psíkom v parku. Psík odkopne loptu tak silno, že 
letí ďaleko a Sloníča ju musí hľadať. Ale späť sa nevráti. Preto ho Psík začne hľadať v parku, 
kde sa hrajú aj iné zvieratká. Najprv ide za Hadom, ktorý povie Pozri sa na mňa. Som na 
šmýkačke a viem sa šmýkať! Hore, hore, hore, hore....Dolu! (Look at me. I’m on the slide and 
i can slide! Up,up,up,up...Down!)Ale Psík chce len vedieť, kde je Malé Sloníča Kde je Malé 
Sloníča? (Where’s Little Elephant?) Had odpovie Ja neviem! (I don’t know!) A povie mu, 
nech sa opýta Mačky. 
 
Ako zvyčajne, rovnaký dialóg sa opakuje aj s inými zvieratkami a každé z nich vykonáva inú 
aktivitu. Mačka skáče, Doktor Monkey je na hojdačke a Kravička má kolieskové korčule. 
Zatiaľ čo sa všetci veselo hrajú, Malé Sloníča stále chýba. Čo sa mu asi mohlo stať? 
 
Skoro to zistíte. Sadnite si nech Vaše dieťa môže vybrať svoju učebnicu a bábky a rozpovie 
Vám čo sa stalo Malému Sloníčaťu, keď utekalo pre loptu.. Po predstavení, ak chcete, môžete 
ich poprosiť, aby Vám ukázali obrázky v učebnici a vyrozprávali Vám príbeh podľa 
obrázkov. Ako viete , ste pre deti tou najlepšou podporou a potrebujú , aby ste im prejavili, 
ako ste na ne hrdí, ako veľa sa učia. 
 
Snažte sa teda vyhnúť akýmkoľvek rozptýleniam, keď príbeh počúvate, uvidíte ako veľmi sa 
Vám bude páčiť! 
 
Ďakujem Vám za spoluprácu 
 
Učiteľ angličtiny 



Lekcia 6 – Po ďme na piknik! 

Milí rodičia, 
 
možno sa Vám to zdá nemožné, ale je tu koniec roka. Kým tu čoskoro nastanú prázdniny, 
naučíme sa aké jedlo si vziať na piknik. Uvidíte koľko zábavy zažili Vaše deti , keď sa učili 
názvy jedál a anglické výrazy. 
 
Keďže je to posledný príbeh, všetky zvieratká, ktoré nás doteraz sprevádzali, počas 
posledných dvoch rokov, sa  v príbehu objavia. Zápletka je veľmi jednoduchá. Všetky 
postavy sú veľmi šťastné, pretože sa chystajú na piknik, ale odrazu je Malé Sloníča veľmi 
hladné Som hladné! (I’m hungry!) Priblíži sa ku jednotlivým zvieratkám a vyzvedá čo si so 
sebou priniesli Čo máte? (What have you got?) Najprv povie Slimák, že má sendviče. Potom 
Žabka, ktorá má zemiakové lupienky, Mačka má syr, Pes má pomaranče, Doktor Monkey má 
banány, Kravička má keksy a nakoniec Had má čokoládu! Mm! Lahodné! (Mmm! Delicious!) 
Povie Malé Sloníča! 
 
Malé Sloníča nemôže hladné vydržať, ale Veľký Medveď mu povie, že ešte nie je čas obeda 
a pošle ho preč, hrať sa. No Malé Sloníča použije staré triky.  Začne ochutnávať všetky jedlá, 
ktoré si zvieratká priniesli, až kým všetko nedoje. Kým zvieratká dorazia na piknik, všetky sú 
veľmi smutné a aj keď si Sloníča uvedomí čo vyparatilo a ospravedlní sa, nemajú už na 
pikniku žiadne jedlo. Čo sa stalo ďalej?  Mohli ste si všimnúť, že na pikniku chýbalo jedno 
zázračné zvieratko. Touto indíciou si záver ľahko domyslíte. Skoro to zistíte. 
 
Ďakujem Vám za Vašu cennú spoluprácu tento rok. Dúfame, že sa Vám príbehy páčili a ste 
hrdí na svoje deti, čoho boli schopné sa naučiť. 
 
Prajem Vám pekné prázdniny a ďakujem Vám za Vašu podporu, záujem a participáciu 
 
Učiteľ angličtiny 


