
 
 

 
 
Milí rodičia, 
 

vaše dieťa sa práve chystá začať s prvou lekciou U1 učebnice angličtiny Tiger Time 1. V nej sa naučí 
pomenovať predmety v triede a aktivity, ktoré robia v škole. Taktiež sa budú učiť čítať a písať tieto slová. 
Budú počúvať príbeh Back to School a kreslenú rozprávku Ping a Pong. 
Taktiež budú spievať a znázorňovať slová pesničky Can I have this pen, please? a I draw at school. Budú sa 
učiť riekanku Tiger‘s word chant a nakoniec tradičnú rýmovačku Two, four, six, eight. Budú čítať o uniformách, 
ktoré nosia deti v anglických školách (v UK). Výslovnosť zvuku ´p´ si precvičia v zábavných aktivitách a 
cvičeniach.  
Nakoniec si deti vyplnia svoj časopis Tiger Time Progress Journal. 
Pre jednoduchosť vysvetlenia deťom a pochopenia skratky UK – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a 
Severného Írska, tamojšie školy, deti atď. ďalej označujeme slovíčkom anglická,-é,-ý, keďže sa deti učia 
angličtinu. 
 
Can I have this pen, please? 
Can I have this pen, please? 
Yes, of course. Oh, thank you! 
Can I have this pencil, please? 
Yes. Put it in the basket, too! 
 
Can I have this rubber, please? 
Yes, of course. Oh, thank you! 
Can I have this ruler, please? 
Yes. Put it in the basket, too! 
 
Can I have this pencil case, please? 
Yes, of course. Oh, thank you! 
Can I have this bag, please? 
Yes. Put it in the basket, too! 
 
Two, four, six, eight 
Two, four, six, eight. 
Meet me at the school gate. 
If I’m late, don’t wait. 
Two, four, six, eight. 
 
Pesničky a príbehy, tak ako aj niektoré zábavné slovné aktivity sú zahrnuté v Student´s Resource Centre 
(prístupový kód je vpredu v učebnici Student‘s Book). Prosím, nájdite si čas pozrieť sa na tieto materiály spolu 
s vaším dieťaťom. 
 
Ďakujeme, že podporujete vaše dieťa v tom, aby učenie angličtiny úspešne zvládalo a bolo preňho príjemnou 
skúsenosťou. 
 
S pozdravom, 
 
Vaši učitelia angličtiny 
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