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Po souboru říkanek Easy Rhymes jsme pro vás připravili nový soubor Stories. Jak už z názvu 

vyplývá, jedná se o sbírku pohádek a příběhů určených pro výuku angličtiny dětí předškolního 

a mladšího školního věku. Pohádky a příběhy tvoří nedílnou součást dětského světa a velkou 

motivaci i obohacení přinášejí také při výuce cizího jazyka. Skýtají dětem možnost, aby se 

nenásilnou formou seznámily s jazykovými a gramatickými oblastmi anglického jazyka přímo 

v kontextu pohádkového příběhu. Osvojení těchto oblastí, zvláště pak frází, tedy probíhá 

zcela přirozeným způsobem. 

Čím se Stories liší od jiných pohádkových knížek? Na rozdíl od nich není cílem této publikace 

prezentovat příběhů co nejvíc, ale právě naopak. Příběhy totiž v souboru najdete pouze 

čtyři. Každý z nich je ale doplněn dalšími navazujícími aktivitami, které nejen obohatí hodiny 

angličtiny a umožní začlenit anglický jazyk i do jiných předmětů, ale tématicky také propojí 

příběh s dalšími jazykovými jevy, které si děti osvojí a procvičí. Stejně jako v ostatních našich 

publikacích jsou i zde v zájmu jednodušší přípravy učitele veškeré aktivity popsány česky se 

zvýrazněnými anglickými frázemi. Součástí souboru je i virtuální CD, které obsahuje nejen 

příběhy, ale i všechny říkanky a písničky z této publikace. 

Co všechno ve Stories najdete? Každý příběh je zde prezentován dvakrát. Dvě různě těžké 

úrovně textu jsou určeny pro různé jazykově vyspělé žáky a umožní vám využít k výuce 

tentýž příběh ve vyšších i nižších ročnících, což vám zjednoduší přípravu. Další možností je, 

že aktivitu provedete se skupinou menších dětí, a pokud je zaujme, vrátíte se k ní například po 

roce či dvou, tentokrát na vyšší jazykové úrovni. Na každý příběh navazuje aktivita výtvarná, 

pohybová, dramatická a ke každému příběhu také najdete odpovídající písničku nebo říkanku. 

U každého příběhu jsou také dva pracovní listy. Jeden je určen pro děti nepíšící (anglicky) 

a druhý pro píšící. Jednotlivé aktivity jsou přímo spojeny buď tematicky s obsahem příběhu, 

nebo se zaměřují na jazykový či gramatický jev, který se v příběhu objevuje. Obrázková 

část publikace doplňuje každý příběh barevnými obrázky “flashcards“ a také šablonami pro 

výtvarnou aktivitu.

Jak pracovat se Stories? Texty a aktivity tvoří pouze základní kostru, kterou si můžete 

přizpůsobit podmínkám své vlastní výuky. Text pohádky lze zjednodušit nebo ztížit, zkrátit 

nebo prodloužit. Například v pohádce O veliké řepě se v lehčí verzi používá dědeček a babička 

a v té těžší muž a žena. Je na vás, jestli vám to takto vyhovuje nebo jestli to s  dětmi změníte. 

Pohádku můžete využít k zafixování nových slov nebo naopak zůstat u těch známých. Fráze 

v jednotlivých pohádkách pak můžete měnit i v rámci jedné skupiny dětí. Zatímco děti méně 

jazykově vybavené použijí jednoduché fráze, děti se znalostmi bohatšími zvládnou i fráze 

složitější. 

Úvod
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Gingerbread

Porovnejte
lehčí ...

BOY
PŘÍBĚH  

An old lady likes to bake gingerbread. One day she bakes gingerbread that looks like a boy – 

a gingerbread boy. When she takes her gingerbread out of the oven – woops, the gingerbread 

boy jumps out and starts running away. She runs after him but the gingerbread boy screams:  

“I’m a gingerbread boy, You can‘t catch me!” And she can’t. 

An old man sees the gingerbread boy and starts running too. The gingerbread boy screams: 

“I’m a gingerbread boy, You can‘t catch me!” And he can’t. 

The gingerbread boy runs into a forest and there he sees a hedgehog. The hedgehog starts 

running after the gingerbread boy but the boy screams: “I’m a gingerbread boy, You can‘t 

catch me!” And the hedgehog can’t. 

The gingerbread boy keeps running through the forest and he sees a rabbit. The rabbit starts 

running after the gingerbread boy but the boy screams: “I’m a gingerbread boy, You can‘t 

catch me!” And the rabbit can’t. 

Gingerbread Boy

Řadové číslovky, lesní zvířata

Gingerbread Boy
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Gingerbread

Porovnejte
lehčí ...

... a těžší
PŘÍBĚH 

The little gingerbread boy ran deep inside the forest and came across a scary old wolf. “Don‘t 

run so fast, little gingerbread boy,” cried the scary old wolf, “you look very good to eat.” But the 

little gingerbread boy laughed louder than ever, and as he ran he called to the scary old wolf: 

“I am a gingerbread boy, I am. I‘ve run away from a little old woman, and a little old man, and a 

prickly hedgehog, and a fast rabbit. I can run away from you. I can.” And the scary old wolf ran 

after the gingerbread boy, but couldn‘t catch him. The gingerbread boy was getting tired but he 

kept running and he ran out of the forest across an open field and there was a river. Oh no, the 

gingerbread boy thought: “I can’t swim! What am I going to do?” When he saw a sly red fox sitting 

on the side of the river, he ran to the sly red fox and said: “Please, help me! I need to get across 

the river but I can’t swim!” “Ok, I will help you. Jump on my tail,” said the sly red fox. So the little 

gingerbread boy jumped on the sly red fox’s tail, and it began swimming across the river. But the 

sly red fox had gone only a few strokes when it turned its head and said: “You are heavy on my tail 

and you may fall off. Jump on my back.” So the little gingerbread boy jumped on the sly red fox’s 

back. After swimming a little further, the sly red fox said: “I‘m afraid you will get wet on my back. 

Jump on my shoulder.” So the little gingerbread boy jumped on the sly red fox‘s shoulder. When 

they were near the other side of the river, the sly red fox said: “My shoulder is tired. Jump on my 

nose.” So the little gingerbread boy jumped on the sly red fox‘s nose. But just then they reached 

the other bank. When they got there, the gingerbread boy said: “Thank you sly red fox. Thank you 

for your help.” But the sly red fox replied: “No gingerbread boy, don’t thank me. I thank you.” The 

sly red fox opened its mouth and ate him: “Thank you for my lunch. Yummy!” 

Gingerbread Boy

verzi příběhu


