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Kde bolo, tam bolo,  

bolo raz jedno vajíčko.  

Vajíčko dinokroka. 
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„Krók, krók, krók,“  

povedalo vajíčko. 

A vnútri vo vajíčku bol Hokus! 

2 



„Psst, počúvaj!“ Rat, tat, tat! 

„Hej, čo je to?“ 

Krok, krok, krok, krok, krok, 

krok, krok, krok, krok, krok. 

Och, vajíčko puklo! 
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„Och, ahoj!“ „Ahoj, ty si kto?“  

„Hokus,“  odpovedal malý dinokrok. 

„Hurá!“ Toto je príbeh o Hokusovi, 

dinokrokovi. Hokus sa prechádzal  

po parku a spieval si:  

„Trala, tralala, tralalalala.“  
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V jazere bol vtáčik.  

„Čiv, čiv, čiv,“ povedal vtáčik.  

„Och, pozri, aký milý!“  

povedal Hokus a opýtal sa:  

„A ty si vtáčik?“ 
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„Ó, áno,“  

odpovedal krásny  

ružový plameniak. 
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„Ja tiež!“ povedal Hokus  

a snažil sa napodobni  

plameniaka: 

„Chva, chve, chvi, chvo, chvu.“ 

7 



“Nie, ty nie si vtáčik! Ahoj!“  

povedal plameniak.  

Hokus ďalej kráčal parkom a spieval si:  

„Trala, tralala, tralalalala.“ 
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 O kúsok ďalej v jazere uvidel pláva  

kačku. „Kač, kač, kač,“zakačkala. 

„Och, aha... Aká milá... Ahoj!”  

povedal Hokus a opýtal sa: „Ty si kačka?” 

„Ó, áno!” odpovedala kačka. 
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 „Ja tiež!“ povedal Hokus a snažil sa 

napodobni  kačku: 

 „Kvak, kvek, kvik, kvok, kvuk.“  
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 „Nie, ty nie si kačka!“  

povedala kačka a odplávala.  

Hokus si ďalej kráčal parkom: 

 „Trala, tralala, tralalala.“  
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Za kríkom bola žaba. Zakvákala:  

„Kva, kva, kva.“ „Aha, pozri!      

Aká milá! Ahoj!“ povedal Hokus     

a opýtal sa žaby: „Ty si žaba?“  

“Ó, áno. Ja som žaba!“  

odpovedala žaba. 
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 „Ja tiež!“  

povedal Hokus  

a pokúsil sa napodobni žabu:  

„Krak, krok, krik, krek, kruk.“ 
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 „Nie, ty nie si žaba!“  

odpovedala žaba a skočila do vody. 

ČĽUP! „Dovidenia, žaba!“  

sklamane povedal Hokus.  
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 Hokus sa prechádzal po parku.  

Bol smutný.  

„Tralala, tralala, tralalalalá.“  

Zrazu uvidel na zemi zrkadlo. 
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 Pozrel sa do zrkadla a povedal: 

„Mám pekné oči!“ „Áno.“ 

„Mám pekné bodky!“ „Áno.“ 

„A mám pekný chvost!“ „Áno.“ 

„Kto som?“ 
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„Som Hokus!  

Dinokrok Hokus! 

Hurá, hurá, hurá!“ 



Tieto materiály boli vytvorené pre potreby vedeckého projektu  

KEGA č. 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí 

z marginalizovaného jazykového prostredia  – súbor metodických materiálov, 

 riešeného na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  

v rokoch 2017 – 2019. 

Pre potreby projektu boli vytvorené nasledujúce metodické materiály: 

- 10 obrázkových a zvukových e-knižiek, 

- metodická príručka a videonávod pre učiteľov a učiteľky, 

- pracovné listy pre deti zamerané na podporu  naratívnych  

a čitateľských kompetencií, 

- CD s minimuzikálmi pre deti a notovým podkladom. 

 

Autorkou talianskych materiálov je prof. Traute Taeschner, ktorá prednáša psychológiu 

rečového vývinu a komunikácie na Univerzite La Sapienza v Ríme, a ktorá poskytla 

práva na použitie príbehov na výskumné účely tohto grantu.  
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