
                                              Jolly Phonics 

 
Jolly Phonics je  program zameraný na výučbu zručností čítania a písania  žiakov v anglickom 
jazyku. Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, ktorého autorkou je učiteľka Sue Loyd, ktorá sa 
zaoberala problémami čitateľskej gramotností žiakov v triede, kde angličtina nebola rodným 
jazykom všetkých žiakov. Dnes sa učí Jolly Phonics vo viac než 100 krajín sveta.  
 
Túto metódu na našej škole aplikujeme aj v tomto školskom roku 2022/2023  už po  siedmy rok.  
 
1.ročník -  Jolly Phonics 
Metodika  Jolly Phonics  umožňuje  žiakom  už  v prvom ročníku primárneho vzdelávania učiť sa  
nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov. 
S týmito zručnosťami pokračujú  žiaci  v spájaní zvukov do slov a v nácviku   čítania. Zároveň sa 
učia a precvičujú si písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikovať písmená, ktoré 
zodpovedajú týmto zvukom. Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť žiakov čítať a písať.  
Je prirodzené, že na vyučovacích hodinách  anglického jazyka  sa realizuje  so žiakmi už od prvého 
ročníka komunikácia v anglickom jazyku. 
 
2.ročník  - Jolly Phonics Advanced 
V druhom ročníku sa žiakom predstavujú výnimky, ktoré sa opäť učia hravou formou. Napríklad: 

magic e, ktoré je v slove make, počujeme taj ai, ale píše sa s magic e, ktoré je na konci slova. Žiaci, 

ktorí sa učili prvý školský rok Jolly Phonics, týmto dekódovateľným spôsobom ľahšie vnímajú 

zmeny v slove, nepozerajú sa viac na slovo ako celok, ale po hláskach. Tak prestávajú mať zábrany 

prečítať akékoľvek dlhé slovo. Počas druhého roku si žiaci osvojujú pravopis fonetických slov, 

ktoré sa už naučili počas prvého ročníka a precvičujú plynulé čítanie  množstva slov s výnimkami 

v anglickom jazyku. Tým sa ich slovná zásoba opäť rozširuje  prirodzene, pretože ich zaujíma  

dozvedieť sa, čo znamenajú slová, či vety, ktoré práve prečítali. S bohatšou slovnou zásobou žiakov 

vedieme k nezávislému písaniu, t.j. napíš , čo si myslíš. Nie sú to len frázy, ale odpovede na otázky,  

napr. „Čo si robil cez víkend?“. V tomto štádiu žiaci píšu s radosťou. 

 
3. a 4.ročník - Jolly Grammar 
Keď už  žiaci vedia  čítať, písať, komunikovať, pretože majú bohatú slovnú zásobu, sú pripravené 

pozerať sa na vetu z gramatického hľadiska, teda na vetné členy – podstatné mená, prídavné mená, 

slovesá, časy, interpunkčné znamienka, priamu reč, tvorenie otázok. Každý vetný člen má inú farbu 

a opäť svoje gesto-znak. 

Užitočné linky:  

https://www.jollylearning.co.uk/shop/uk-shop/phonics-resources/jolly-apps/jolly-

phonics-lessons-app/ 

https://www.jollyphonics.sk/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jvAYUvQUrGo 

https://www.jollylearning.co.uk/jolly-phonics/ 

https://www.jollyphonicsathome.com/what_is_jp 
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