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Vážení rodiče,
začal nový školní rok a vaše děti se začínají učit angličtinu novou metodou.
Dosavadní výzkumy potvrzují , že děti mají větší schopnost naučit se cizí jazyk, když jsou
malé. Chceme toho využít a povzbudit je, aby si jej efektivně osvojovaly . K dosažení tohoto cíle
potřebujeme i vaši spolupráci.
Děti se budou učit cizí jazyk formou dramatizace jednoduchých příběhů, jejichž
prostřednictvím si budou cvičit angličtinu přímo v hodině. Budou žít ve světě dobrodružství, v nichž
budou účinkovat. Společně budeme zpívat, používat loutky a budeme si hrát.
Postupně vám děti předvedou, co se v hodinách angličtiny naučily. Nelekejte se! Nemusíte
kvůli tomu angličtinu studovat, i když pár slovíček nebude na škodu. Budete mile překvapeni, kolik
toho děti budou znát.
Kurz je rozdělen do šesti částí, z nichž každá má své ústřední téma. Děti by vám měly
povědět příběh v angličtině, nevyžadujte od nich překlad do češtiny. Prostě si sedněte, vypněte
televizi a poslouchejte je. Vždyť vynaložily značné úsilí, aby si zapamatovaly to, co vám
předvádějí. Potřebují se o to s vámi podělit!
Úspěšnost tohoto nového způsobu výuky cizích jazyků je velmi vysoká. Jazyk je dětem
zpřístupňován prostřednictvím jednoduchých příběhů, které děti s učitelem v hodinách hrají.
Používají při tom výhradně angličtinu. Texty jsou dětem svým charakterem velmi blízké.
Děti se je učí zpaměti stejně rády, jako vás kontrolují při čtení stále stejných pohádek a
nechtějí, abyste změnili jediné slovo. Tento vzdělanostní potenciál chceme co nejvíce využít ve
prospěch efektivního osvojování anglického jazyka.
Před ukončením každé části vám pošleme krátký dopis, v němž vysvětlíme zápletku příběhu,
abyste mohli děti sledovat při jeho vyprávění nebo při zpívání písničky, která jej doprovází.
Doufám, že z úspěchu svých dětí budete mít radost.
S pozdravem
váš učitel angličtiny
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Část 1 Slůně
Milí rodiče,
tento příběh je založen na lidové pohádce O řepě, zde o slimákovi (Snail), který chce vylézt
na horu, aby viděl vycházející slunce. Protože je malý, brzo se unaví a začne ho bolet bříško.
Všimne si rostlinky heřmánku a usoudí, že by mu mohla pomoci.
Pokouší se ji vytáhnout ze země, ale marně. Najednou jde kolem žába (Frog) a nabídne mu
pomoc ( I can help you.). Oba táhnou, ale nevytáhnou ( We can’t.). “Co se děje“ (What’s the
matter?), ptá se kočička (Cat), a tak jí všechno řeknou. Kočička si myslí, že to bude snadné (It is
easy.), a nabídne jim pomoc. Navzdory jejich úsilí se rostlinku vytáhnout nepodaří.
Později přicházejí další zvířátka: pes (Dog), kravička (Cow), ale ani s jejich pomocí se
vytažení nedaří.
Nakonec zaslechnou těžké kroky a za chvíli se objeví slůně (Little Elephant). Překvapeně
hledí, jak se zvířátka snaží, a nabídne jim pomoc. Zatáhne tak silně, že všichni vyletí do vzduchu.
Podaří se jim heřmánek vytáhnout, ale slůněti je líto, že tahalo s takovou silou ( Sorry, sorry,
sorry!!!).
A to je konec příběhu.
Děkuji za spolupráci.
Váš učitel angličtiny
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Část 2 Doktor opička
Vážení rodiče,
jsme ve druhé části s názvem Doktor opička (Monkey): děti budou hrát příběh s papírovými
loutkami.
Určitě si vzpomínáte, jak v předcházející části bolelo slimáka (Snail) bříško, a proto se
pokoušel vytrhnout ze země heřmánek, který by mu ulevil. Protože ho sám vytrhnout nedokázal ( I
can’t.), přicházejí na pomoc další zvířátka (I can help you.).
I když ho přesvědčují, že je to snadné (It’s easy.), rostlinku vytáhnout nedokážou. Naštěstí
se zjeví slůně, které ale zatáhne tak silně, že všichni vyletí do vzduchu.
No a tady začíná náš druhý příběh. Když všechna zvířátka dopadla na zem, zranila se a
musela navštívit strýčka doktora, doktora opičku. Postupně klepou na dveře, pozdraví ( Hello!) a
představí se. Strýček doktor je pozve dál ( Come in.) a zeptá se, co je trápí ( What’s the matter?).
Každé zvířátko popíše svůj problém a dostane správný lék. Aby se děti naučily co nejvíce slovíček,
lékem je vždy nějaká činnost: pít (drink), skákat (jump), vstát (stand up), sednout si (sit down),
poskakovat (hop) nebo tancovat (dance).
To, co trápí slůně, brzo zjistíte.
Děkuji za spolupráci.
Váš učitel angličtiny
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Část 3 Slůně má narozeniny
Vážení rodiče,
a jsme ve třetí části. Pamatujete se na příběh, na jehož konci doktor opička honil slůně, aby
mu píchl injekci? Určitě ano. A právě zde navazuje tato část.
Slůně se smutně dívá z okna, protože si myslí, že na něho v den jeho narozenin všichni
zapomněli. Opak je pravdou. Jeho přátelé mu totiž připravují narozeninovou oslavu a přinášejí mu
různé věci. Zvířátka po jednom klepou na dveře a slůně se ptá, kdo přišel. Každé zvířátko řekne
své jméno a dá mu dárek ( I‘ve got a present for you.). Slimák (Snail) mu přinesl míč (a ball), žabka
ho potěšila mobilem (a mobile phone), kočička přinesla knihu (a book), pejsek tužku (a pencil) a
kravička kytaru (a guitar).
Když přijde doktor opička, Slůně mu nechce otevřít, protože se bojí, že mu opět píchne
injekci. Ten však nepřinesl injekci, ale narozeninový dort (a birthday cake).
Příběh končí písničkou Happy Birthday, kterou společně zazpívají všechna zvířátka. Nyní
budeme tuto písničku zpívat vždy, když bude mít někdo narozeniny. Když něčí narozeniny
připadnou na volný den, bude si moci vybrat jiný den, kdy mu písničku zazpíváme, aby o ni
nepřišel.
Postupně uvidíte, kolik se toho vaše dítě naučí. Je velmi důležité, aby se se svými pokroky
mohlo pochlubit. Vy nejlépe víte, že potřebuje především vaši podporu a váš zájem.
Takže vypněte televizor, představení začíná.
Děkuji za spolupráci.
Váš učitel angličtiny
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Část 4 Ještěrka čarodějka
Vážení rodiče,
postupně jsme se dostali do čtvrté části. Děti se už v angličtině naučily popsat několik
činností, umějí požádat o různé věci, dokáží si hrát s ostatními dětmi a vzájemně se respektují.
Zápletka příběhu je velmi jednoduchá. Všechna zvířátka si hrají v zahradě. Některá skáčou
přes švihadlo, jiná bruslí nebo jezdí na kole. Najednou se mezi nimi objeví záhadná ještěrka,
ještěrka čarodějka, která si chce se zvířátky pohrát.
Hezky je požádá ( Can I play with you?), ale ani jedno zvířátko není ochotné ( No, you
can’t.). Proto se ještěrka rozzlobí a vysloví zaklínadlo, což je pro děti dobrá příležitost zopakovat si
barvy a čísla a naučit se názvy částí lidského těla.
Abrakadabra, abrakadá

Abracadabra, abracadoo

červená, žlutá, zelená, modrá

red, yellow, green and blue

dotknu se hlavy

touch my head

dotknu se paže

touch my arm

jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest

one, two, three, four, five, six

a zmrzni HNED!

FREEZE !

Všichni zkamení jako sochy a nemohou se pohnout (Freeze!). Ale přijde slůně, smíří je a
ještěrka čarodějka zvířátka odčaruje. A tak jsou šťastní a spokojení a konečně si spolu hrají. (Let’s
play! Let’s play! Hooray!).
Požádejte své dítě, aby vám řeklo, zda se mu příběh líbil, a celý vám jej přehrálo.
Děkuji za spolupráci.
Váš učitel angličtiny

strana 6 z 7

Část 5 Ve škole
Vážení rodiče,
v této části se děti naučí používat spojení, která souvisejí s jejich každodenní činností ve
škole.
Slůně jde poprvé do školy, a tak se s ním loučí maminka ( Mummy Elephant), tatínek (Daddy
Elephant), sestřička ( Little Sister) a bratříček ( Baby Brother).
Slůně je trochu roztržité, a tak si hned první den zapomene doma tašku. Maminka na něj
volá, že je pod stolem (under the table). Slůně se rychle vrátí a zase chce běžet zpět. Tatínek mu
ještě stačí zkontrolovat knihy a zjistí, že mu jedna chybí. Slabikář zůstal na židli. Postupně
zjišťujeme, že zapomněl i pero (a pen). Sestřička mu připomene, že zůstalo ve skříňce. Když se
konečně se všemi věcmi rozběhne zpět do školy, narazí chobotem do dveří a křičí: “ Oh! My trunk!
My trunk! My trunk!“, a ukazuje svůj bolavý chobot.
Problém je v tom, že roztržité slůně si zapomnělo nasadit brýle. Naštěstí mu to připomene
jeho malý bratr (Have you got your glasses?).
Tento příběh je velmi dobrou příležitostí seznámit děti přirozeným a zábavným způsobem se
strukturou angličtiny, s předložkami a ustálenými spojeními, která se od mateřského jazyka liší.
Děkuji za spolupráci.
Váš učitel angličtiny
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Část 6 Na pláži
Vážení rodiče,
toto je poslední příběh školního roku. Protože se blíží letní prázdniny, všechna zvířátka se
vydají na výlet na pláž. Jakmile tam dojdou, slůně si chce zaplavat (Let’s swim!), ale zvířátka ho
hned zastaví, protože na stožáru je červená vlajka (STOP! Look at the red flag!).
Rozhodnou se zabavit jiným způsobem. Zatímco žabka si pyšně rozloží na pláži svůj ručník
(Look at my towel! Oh, my towel!), slůně začne hrát fotbal. Naneštěstí mu míč dopadne rovnou na
ručník. Všude kolem je písek a trochu ho skončí i na ručníku. Slůněti to ale zábavu nepokazí a
pokračuje v kopání. Tentokrát se míč odrazí od kornoutku se zmrzlinou ( ice cream), na níž si
pochutnává kočička. Míč ještě stihne zničit draka ( a kite), kterého si pouští pejsek, a klobouk proti
slunci (a sun hat), který patří kravičce.
Co je nejhorší, zničí i hrad z písku, který postavila ještěrka čarodějka. Ta slůně promění
v sochu.
Když se konečně změní červená vlajka na zelenou (the green flag), je čas se vykoupat.
Slůně požádá o pomoc (Help! Help!) a omluví se ( Sorry! Sorry!). Všichni mu odpustí, kouzlo je
zrušeno a zvířátka si mohou jít zaplavat. Rozběhnou se k vodě a s velkou radostí do ní skočí (Let’s
swim! Let’s swim! Hooray! Hooray! Yipee! Yipee!).
Vaše dítě se naučilo během školního roku mnoho věcí. Věřím že už nyní se těšíte na
pokračování.
Děkuji z trvalou pomoc během celého roku.
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