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 1 Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 
 

Znalosť a efektívne používanie cudzieho jazyka v každodenných životných situáciách je                      

v dnešnej dobe jav, ktorý je považovaný už za samozrejmý. Znalosť cudzieho jazyka v dnešnom 

globalizovanom svete sa stáva priam nutnosťou. Štúdium jazykov nám pomáha rozširovať si obzory, 

rozvíjať svoju osobnosť. Schopnosť dohovoriť sa cudzím jazykom je výhodou. Umenie dohovoriť 

sa, porozumieť, ponúknuť pomoc, poprosiť o radu, napomáha vzájomným medziľudským vzťahom.  

Prvé stretnutie žiaka s vyučovaním cudzieho jazyka v mladšom školskom veku býva často 

určujúca pre ďalšiu motiváciu a chuť učiť sa. Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka 

v primárnom vzdelávaní je predovšetkým vzbudiť záujem žiakov o cudzie jazyky, vytvoriť základ 

pre ďalšie jazykové vzdelávanie, rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom 

i cudzom jazyku. 

  Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už 

pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov 

kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný 

prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) 

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou 

formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. 

Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je 

používateľ základného jazyka. 

 

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:  

 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže 

predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad 

kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým 

spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu 

pomôcť (SERR, 2013, s. 26).  

Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania cudzieho jazyka, poukazujú 

na to, že skorý začiatok vyučovania anglického jazyka  



 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 

 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 

 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 

 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 

 

 

2 Ciele 

  

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do 

komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný zámer 

vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

 

 

 Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 



 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, 

kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

 

3 Obsah 

 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a               

z reálií krajiny (cultural studies). V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú 

dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky.             

V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u 

začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie.  

Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich 

systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. 

 

4 Metódy 

 

Správne zvolenými metódami sa 

 má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 

 má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 

 majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 

 má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa 

           osamostatniť (learner´s independence). 

 

5 Hodnotenie 

 

V skorom vyučovaní anglického jazyka sa 

 má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) 

známkami 

 majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, 

            sociálne správanie a rečové zručnosti 

 má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku 



           správnymi formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa 

 má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov 

            (rozvoj sociálneho správania, self-assessment). 

 na vysvedčení v 1. ročníku uvádzať abslovoval/absolvovala 

 

6 Predpoklady skorého vyučovania anglického jazyka 

 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka sa musí zabezpečiť vyučujúcimi na vysokej 

odbornej úrovni 

 v oblasti výslovnosti (veľká schopnosť imitácie u detí) 

 v oblasti používania všetkých sociálnych foriem práce (práca vo dvojici, skupinová 

           práca, a i. - socializácia detí) 

 v oblasti všetkých druhov detskej literatúry (radosť a ochota detí recitovať a 

           dramatizovať) 

 v oblasti pedagogiky primárneho stupňa, ako aj metodiky skorého vyučovania 

          cudzích jazykov. 

Realizácia vyučovania anglického jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, jednak                 

v počítačových učebniach (využitie Internetu, multimédií,interaktívnej tabule...). Integrálnou 

súčasťou obsahu sú i všetky prierezové tematiky. 

 

 Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov a 

ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Zapájanie viacerých 

zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie 

uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názorno-činnostný charakter a využíva názorné učebné 

pomôcky s možnosťou variabilných aktivít.  

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na 

prvom stupni základnej školy:  

 vyučovanie orientované na žiaka,  

 činnostný charakter vyučovania,  

 rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov,  

 pozitívna motivácia,  



 názornosť a primeranosť veku,  

 časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny,  

 systematické opakovanie,  

 tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka,  

 rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy.  

 

 

7 Kompetencie  

 
  

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 

predchádzajúcim skúsenostiam a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy a aktivity 

v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a 

vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103).  

 

7.1 Všeobecné kompetencie  

 

 Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké spektrum 

spôsobilostí, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s. 12). 

 

Žiak dokáže:  

 osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa                    

v cudzom jazyku,  

 sústrediť sa na prijímanie informácií,  

 používať získané vedomosti a spôsobilosti.  

 

7.2 Komunikačné jazykové kompetencie  

 

 Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakovi konať s použitím konkrétnych 

gramatických prostriedkov (SERR, 2013, s. 12).  

Žiak dokáže:  



 používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a 

rozumieť im,  

 predstaviť seba a iných,  

 porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  

 jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj neverbálnych 

komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich osobných 

záujmov.  

 

7.3 Jazykové kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 

záujmov,  

 používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných spojení,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,  

 

7.4 Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  

 pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.  

 

 

7.5 Pragmatické kompetencie  
 

Žiak dokáže:  

 

 spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.  

 

 

 

 

 

 

 



8 Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

 Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak 

dosiahnuť na konci príslušného ročníka. Žiak musí na konci primárneho vzdelávania dosiahnuť 

úroveň A 1.1+.  

 Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na 

konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie 

nachádzajú. 

 

Receptívne činnosti a stratégie  

 

 Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni 

vzdelávania považuje za kľúčový.  

 Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako model 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií. Osvojenie si 

zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže:  

 identifikovať známe slová,  

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov,  

 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov.  

 

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 identifikovať známe slová,  

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov,  



 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov. 

 porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine 

 

Produktívne činnosti a stratégie  

 

 

Ústny prejav – výkonový štandard  

 

 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže:  

 

 pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch.  

 

 

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch.  

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,  

  používať čísla, základné číslovky  

 jednoduchým spôsobom opísať seba, spolužiakov, členov rodiny  

 

 

8.1 Požiadavky pre výstup na konci 1. ročníka 

 

 

Žiak postupne: 

 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré zadáva učiteľ (sit down, stand up, ...), 

 vie sa pozdraviť a nadviazať kontakt (Hello! My name is...) 

 pýtať sa na meno (What is your name?),odpovedať na otázku (My name is...) 

 vie pomenovať základné veci okolo seba (hračky a iné predmety formou It is .., 

otázka Is it... ?), 

 sa vie pýtať na veci (What is this?),odpovedať na otázku (It is...) 

 vie určiť farbu vecí a ich počet (do 10), 



 vie vyjadriť svoj názor (Yes/ No), 

 sa vie pýtať na farbu a počet (What colour?  How many?), 

 vie pomenovať základných členov svojej rodiny  

 spoznáva a používa privlastňovacie zámená (my, your), 

 vie pomenovať základné časti svojho tela, 

 vie jednoduchým spôsobom vyjadriť svoju náladu (I´m happy/ sad.  ) 

 je oboznámení so slovnou zásobou, ktorá súvisí so sviatkami Vianoc, Veľkej noci 

Narodenín, Halloween a charakterom týchto sviatkov v Anglicku, 

 ovláda špeciálne frázy (Marry Christmas and Happy New Year! Happy Easter! Happy 

birthday!), 

 vie porovnať slávenie týchto sviatkov so slávením v našej krajine, 

 vie pomenovať zvieratká a vyjadriť k nim vzťah (like/ don´t like), 

 vie vymenovať niektoré druhy ovocia a zeleniny a vyjadriť vzťah (like/ don´t like), 

 vie spievať  jednoduché anglické pesničky, ovláda jednoduché anglické rýmovačky 

(Head and shoulders...,  Happy birthday to you...,  We wish you a Merry Christmas,  

atď.) 

 chápe obsah týchto piesní a rýmovačiek, 

 vie imitovať správnu výslovnosť učiteľa, 

 vie zopakovať slová a jednoduché vety, 

 vie s výraznou pomocou učiteľ dotvoriť otázky a odpovede 

 

8.2 Požiadavky pre výstup na konci 2. ročníka 

 

Žiak postupne: 

 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré zadáva učiteľ (sit down, stand up, ...), 

 vie sa pozdraviť a nadviazať kontakt (Hello! My name is...) 



 pýtať sa na meno (What is your name?), 

 vie pomenovať základné veci okolo seba (hračky a iné predmety formou It is..., 

otázka Is it... ?), 

 vie pomenovať izby a nábytok, vie určiť kde sa nachádza ( Where is the table? Is it in 

the living room?) 

 sa vie pýtať na veci (What is this?), 

 vie určiť farbu vecí a ich počet (do 20), 

 vie vyjadriť svoj názor (Yes/ No), 

 sa vie pýtať na farbu a počet (What colour?  How many?), 

 vie pomenovať základných členov svojej rodiny a vyjadriť k nim vzťah ( I love...), 

 spoznáva a používa privlastňovacie zámená (my, your), 

 vie pomenovať základné časti svojho tela, tváre 

 vie používať frázu Ja mám.... ( I have got...) 

 vie odpovedať na otázku, vybrať z ponúkaných možností ( How many fingers has she 

got? Has she got big feet or small feet? ) 

 vie jednoduchým spôsobom vyjadriť svoju náladu a jednoducho charakterizovať svoje 

telo a jeho časti prídavným menom (I´m happy/ sad. I am small/ tall), 

 pozná pomenovanie jednotlivých aktivít a činností, 

 vie vyjadriť svoje schopnosti (can/ can´t), 

 je oboznámení so slovnou zásobou, ktorá súvisí so sviatkami Vianoc, Veľkej noci,  

Narodenín, Halloween a charakterom týchto sviatkov v Anglicku, 

 ovláda špeciálne frázy (Marry Christmas and Happy New Year! Happy Easter! Happy 

birthday! I love you!), 

 vie porovnať slávenie týchto sviatkov so slávením v našej krajine, 

 vie sa opýtať na vek (How old are you?), 



 vie pomenovať zvieratká a vyjadriť k nim vzťah (like/ don´t like), vie vymenovať 

niektoré druhy ovocia a zeleniny a vyjadriť vzťah (like/ don´t like), odpovedá na 

otázku Máš..? ( Have you got a pet?) 

 vie vymenovať niektoré zdravé a nezdravé jedlá a vyjadriť k nim vzťah (like/ don´t 

like), vie pomenovať svoje obľúbené jedlo(My favourite food is...) 

 vie vymenovať časti oblečenia a povedať, čo ma oblečené ( odpočúvaný prítomný 

priebehový čas: I´m wearing...), 

 vie spievať  jednoduché anglické pesničky, ovláda jednoduché anglické rýmovačky 

(Head and shoulders...,  Happy birthday to you...,  We wish you a Merry Christmas, 

Jingle bells, atď.), 

 chápe obsah týchto piesní a rýmovačiek, 

 vie imitovať správnu výslovnosť učiteľa, 

 vie zopakovať slová a jednoduché vety, 

 vie s výraznou pomocou učiteľ dotvoriť otázky a odpovede



9  Prehľad kompetencií a funkcií jazyka pre úroveň A1 až B2  

 

 
 Kompetencie a funkcie jazyka stanovené pre úrovne A1 až B2 uvádza nasledujúca 

tabuľka (BEACCO, J.-C., BOUQUET, S., PORQUIER, R., 2004, s.63-66).  

V rámci primárneho vzdelávania sa v cudzích jazykoch rozvíjajú iba kompetencie a funkcie 

špecifikované v časti obsahový štandard, v súlade s výkonovým štandardom v cudzom jazyku 

pre žiakov mladšieho školského veku.  

Každá kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na štyri komponenty, ktoré sú všetky 

súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V 

rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom 

kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné kontexty.  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2. 

  

 

Kompetencie a funkcie relevantné pre primárne vzdelávanie sú zvýraznené: 

 

Kompetencie  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou  

 

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  
Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie  

Rozlúčiť sa 

2. Vypočuť si a podať informácie  

 

Informovať sa  
Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na požiadavky  

 

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  
Potvrdiť/Odmietnuť  

Opraviť  

 

4. Vyjadriť názor  

 

Vyjadriť názor  
Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty  

 

 

5. Vyjadriť vôľu  

 

Vyjadriť želania  
Vyjadriť plány  



 

6. Vyjadriť schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú 

činnosť  

 

 

7. Vyjadriť pocity  

 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  
Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť  

 

9. Predstaviť záľuby a vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
Vyjadriť, čo uprednostňujem  

 
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho 

iného  

 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj                   

k pravidlám alebo povinnostiam  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  

Sľúbiť  

 
12. Reagovať na porušenie pravidiel alebo 

nesplnenie povinností  

 

Obviniť(sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/Poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

 
13.Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-

lo  

Vyjadriť nezáujem  

 

14. Dať ponuku a reagovať na ňu  

 

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 



niečo urobili  

Ponúknuť pomoc  
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh  

 
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať  

Blahoželať  

 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

 
18. Korešpondovať  

 

Začať list  

Rozvinúť obsah listu  

Ukončiť list  

 

19. Telefonovať  

 

Začať rozhovor  
Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor  

 
20. Komunikovať  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma 

prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 
21. Vypracovať štruktúrovanú  

 

prezentáciu  

Uviesť tému, hlavnú myšlienku  

Oboznámiť s obsahom a osnovou  

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť výklad  

 

 
22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  

 

Zdôrazniť, dať do pozornosti  

Odbočiť od témy  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 
23. Zúčastniť sa diskusie/ Argumentovať  

Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú 

tému/bod diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

 
24. Uistiť sa, že slová/ výklad/argument boli 

pochopené  

 

Uistiť sa, že účastník komunikácie 

pochopil moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 

bolo povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/ 

slovného spojenia  



Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 
Porozprávať príbeh  

 

Rozprávať  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť  

 

 

 

 

10  Obsahový štandard  

 

 
 Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového 

štandardu. 

 

Obsahový štandard – 1. ročník 

 

COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE 

SITUATION »  

Kompetencia č.1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou « » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

Relating with 

others in a 

communicative 

situation  

 

Nadviazať kontakt  

v súlade s 

komunikačnou 

situáciou  

                                       

  

 

 

Greeting  sb  

 

Pozdraviť  

 

Hello./Hi.  

Good morning. I am 

Jim.  

  

 

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be v jednotnom 

čísle v jednoduchom 

prítomnom čase.  

 

 

Expressing thanks                        

and appreciation  

 

Poďakovať sa a 

vyjadriť uznanie 

Thank you./Thanks.  

That´s ok.  

Parting  

 

Rozlúčiť sa 

 

Good night.  

Goodbye./Bye-

bye./Bye.  

 

 

 

 

 



COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION »  

Kompetencia č. 2: Vypočuť si a podať informácie « » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

Listening to and 

giving information  
Vypočuť si  

a podať informácie  

Asking for 

information  

Informovať sa  

Are you a pupil?  

Is she your friend?  

Where´s my pen?  

Who is that?  

What is it?  

There´s a school.  

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be v jednotnom 

čísle v jednoduchom 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, 

záporu.  

   Väzba there is/there 

are – oznamovacia 

veta, otázka, zápor.  

Opytovacie zámená 

who, what, how.  

Základné 

privlastňovacie 

zámená my, your.  

 

 

 

COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS »  

Kompetencia č. 3: Vybrať si z ponúkaných možností «» 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

Choosing from  

given options  
 

 

 

Vybrať si  

z ponúkaných 

možností  

 

Identifying  

 

 

 

 

Identifikovať  

 

It is red.  

  

I´m seven years old.  

 

I have got a pen.  

 

Základné číslovky 0-

10.  

 

Príslovka miesta  

there.  

 

Prídavné mená  big, 

small 

 

 

COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION »  

Kompetencia č. 4: Vyjadriť názor « » 
 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

Expressing an 

opinion  

 

Vyjadriť názor  

Expressing an 

opinion  

 

Vyjadriť názor  

 I like... 

I don´t like 

 Tvoriť otázky 

 



COMPETENCE 6: « EXPRESSING ABILITY »  

Kompetencia č. 6: « Vyjadriť schopnosť » 
 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

Expressing ability  
 

Vyjadriť schopnosť  

Expressing ability to 

do sth  

Vyjadriť schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť  

I can swim.  

Can you speak 

English?  

I can´t play the 

piano.  

 Sloveso can. 

 

 
COMPETENCE 7: « EXPRESSING FEELINGS »  

Kompetencia č. 7: « Vyjadriť pocity » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

 

 

 

Expressing feelings  
Vyjadriť pocity  

 

 

Expressing joy, 

happiness, 

satisfaction  

 

Vyjadriť radosť, 

šťastie, uspokojenie  

I am happy.   

 

 

Expressing sadness, 

 dejection  

Vyjadriť smútok,  

skľúčenosť  

I´m sad .  

 

 
 

COMPETENCE 9: « EXPRESSING INTERESTS AND TASTES »  

Kompetencia č. 9: « Predstaviť záľuby a vkus » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

 

Expressing 

interests and tastes  
Predstaviť záľuby a 

vkus  

Expressing likes and 

respects  

 

Vyjadriť, čo mám 

rád, čo sa mi páči, 

čo uznávam  

I like bananas. 

 

Do you like cake?  

  

Expressing dislikes 

about sb/sth  

 

Vyjadriť, že niekoho/ 

niečo nemám rád  

I don´t like cakes.  

 

  

 

 

 

 

 

 



COMPETENCE 11: « SETTING, STATING, TAKING A STANCE TOWARDS RULES 

AND OBLIGATIONS »  

Kompetencia č. 11: « Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné 

schémy  

Jazyková dimenzia  

Setting, stating, 

taking  

a stance towards 

rules and 

obligations  

 

Stanoviť, oznámiť a 

zaujať postoj  

k pravidlám alebo 

povinnostiam  

Expressing a 

command/prohibition  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Open/Close the 

door.  

Don´t run/talk.  

Sit down/Stand 

up.  

Listen. Read. 

Sing. Come here.  

Turn right.  

Rozkazovací 

spôsob.  

 

 

COMPETENCE 14: « MAKING AND RESPONDING TO AN OFFER »  

Kompetencia č. 14: « Dať ponuku a reagovať na ňu » 

 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková 

dimenzia  

 

Making and 

responding to an 

offer  
 

 

Dať ponuku a 

reagovať  

na ňu  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Asking sb for sth  

Žiadať niekoho o 

niečo  

Give me your exercise 

book, please.  

 

Can I go to the toilet, 

please?  

 

Can I have a drink? 

 

Osobné zámená.  

 

Sloveso can                 

v žiadosti.  

 

 

 

 

 

 

Responding to a        

request  

 

Odpovedať na               

žiadosť  

Yes. Ok.  

 

No, sorry.  

Suggesting sb do                  

sth together  

 

Navrhnúť niekomu,   

aby sme spoločne  

niečo urobili  

Let´s play.  

 

Let´s sing. 

Offering help 

  

Ponúknuť pomoc  

Can I help you?  

 

 

Responding to a   

suggestion   

 

Odpovedať na  

návrh  

Ok. Yes, please.  

Thanks.  

No, thank you.  

 



COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING »  

Kompetencia č. 17: « Reagovať pri prvom stretnutí » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková  

dimenzia  

Reacting at the first 

meeting  

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducing sb  

 

Predstaviť niekoho  

This is my friend Jane.  

 

My mother´s name is Mia.  

 

She´s my sister. I´ve got one 

sister and two brothers.  

 

Základné 

privlastňovacie 

zámená.  

 

Jednoduchý 

prítomný a 

priebehový čas, 

tvorba otázky a 

záporu.  

 

 

 

 

 

Introducing oneself  

Predstaviť sa  

My name is Tina Jones.  

I´m from Slovakia 

.  

Responding to an      

introduction  

 

Reagovať na  

predstavenie  

niekoho  

Hello. I´m Jane.  

How are you?  

Fine, thanks. And you?  

 

 

 

 

Obsahový štandard – 2. ročník 

COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE 

SITUATION »  

Kompetencia č.1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou « » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

Relating with 

others in a 

communicative 

situation  

 

Nadviazať kontakt  

v súlade s 

komunikačnou 

situáciou  

                                       

  

 

 

Greeting  sb  

 

Pozdraviť  

 

Hello./Hi.  

Good morning. I am 

Jim.  

  

 

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be v jednotnom 

čísle v jednoduchom 

prítomnom čase.  

 

 

Expressing thanks                        

and appreciation  

 

Poďakovať sa a 

vyjadriť uznanie 

Thank you./Thanks.  

That´s ok.  

Parting  

 

Rozlúčiť sa 

 

Good night.  

Goodbye./Bye-

bye./Bye.  

 



COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION »  

Kompetencia č. 2: Vypočuť si a podať informácie « » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

Listening to and 

giving information  
Vypočuť si  

a podať informácie  

Asking for 

information  

Informovať sa  

Are you a pupil?  

Is she your friend?  

Where´s my pen?  

Who is that?  

What is it?  

There´s a school.  

Časovanie 

pomocného slovesa 

to be v jednotnom 

čísle v jednoduchom 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, 

záporu.  

   Väzba there is/there 

are – oznamovacia 

veta, otázka, zápor.  

Opytovacie zámená 

who, what, how.  

Základné 

privlastňovacie 

zámená my, your.  

 

 

 

 

 

 
COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS »  

Kompetencia č. 3: Vybrať si z ponúkaných možností «» 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

Choosing from  

given options  
 

 

 

Vybrať si  

z ponúkaných 

možností  

 

Identifying  

 

 

 

 

Identifikovať  

 

It is red.  

  

I´m seven years old.  

 

I have got a pen.  

 

I have got a blue T-

shirt. 

 

The table is in the 

living room. 

 

Základné číslovky 0-

20.  

 

Príslovka miesta  

there.  

 

Predložka určujúca 

miesto: in,on 

 

Prídavné mená  big, 

smal 

 

Časovanie slovesa 

have got 

v jednotnom čísle 

v oznamovacej vete, 

otázka a zápor. 

 
 

 



COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION »  

Kompetencia č. 4: Vyjadriť názor « » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

Expressing an 

opinion  
 

Vyjadriť názor  

 

Expressing an 

opinion  

 

Vyjadriť názor  

  

I like... 

I don´t like 

 

Časovanie 

pomocného 

slovesa to be     

v množnom 

čísle                        

v 

jednoduchom 

prítomnom 

čase, tvorba 

otázky, 

záporu. 
 

 
 

 

 

COMPETENCE 6: « EXPRESSING ABILITY »  

Kompetencia č. 6: « Vyjadriť schopnosť » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

Expressing ability  
 

Vyjadriť schopnosť  

Expressing ability to 

do sth  

Vyjadriť schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť  

I can swim.  

Can you speak 

English?  

I can´t play the 

piano.  

 Časovanie 

modálneho 

slovesa can 

v prítomnom 

čase, tvorba 

otázky, 

záporu.  
 

 

 
 

 

COMPETENCE 7: « EXPRESSING FEELINGS »  

Kompetencia č. 7: « Vyjadriť pocity » 

 
 

 

Expressing feelings  
Vyjadriť pocity  

 

 

Expressing joy, 

happiness, 

satisfaction  

 

Vyjadriť radosť, 

šťastie, uspokojenie  

I am happy.  

 

 

 

 

Expressing sadness, 

 dejection  

Vyjadriť smútok,  

skľúčenosť  

I´m sad .  

 

 



 

COMPETENCE 9: « EXPRESSING INTERESTS AND TASTES »  

Kompetencia č. 9: « Predstaviť záľuby a vkus » 

                                                                                   
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

 

Expressing 

interests and tastes  
Predstaviť záľuby a 

vkus  

Expressing likes and 

respects  

 

Vyjadriť, čo mám 

rád, čo sa mi páči, 

čo uznávam  

I like bananas. 

 

Do you like cake?  

  

Prítomný 

priebehový 

čas, tvorba 

otázky a 

záporu.  
 

Expressing dislikes 

about sb/sth  

 

Vyjadriť, že niekoho/ 

niečo nemám rád  

I don´t like cakes.  

 

  

 
COMPETENCE 11: « SETTING, STATING, TAKING A STANCE TOWARDS RULES 

AND OBLIGATIONS »  

Kompetencia č. 11: « Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné 

schémy  

Jazyková dimenzia  

Setting, stating, 

taking  

a stance towards 

rules and 

obligations  

 

Stanoviť, oznámiť a 

zaujať postoj  

k pravidlám alebo 

povinnostiam  

Expressing a 

command/prohibition  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Open/Close the 

door.  

Don´t run/talk.  

Sit down/Stand 

up.  

Listen. Read. 

Sing. Come here.  

Turn right.  

Rozkazovací 

spôsob.  

 
COMPETENCE 14: « MAKING AND RESPONDING TO AN OFFER »  

Kompetencia č. 14: « Dať ponuku a reagovať na  ňu » 

 

Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková 

dimenzia  

 

Making and 

responding to an 

offer  
 

 

Dať ponuku a 

reagovať  

na ňu  

 

 

Asking sb for sth  

Žiadať niekoho o 

niečo  

Give me your exercise 

book, please.  

 

Can I go to the toilet, 

please?  

 

Can I have a drink? 

 

Osobné zámená.  

 

Sloveso can                 

v žiadosti.  

 

 

 Responding to a        

request  

 

Yes. Ok.  

 

No, sorry.  



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovedať na               

žiadosť  

 

 

 

Suggesting sb do                  

sth together  

 

Navrhnúť niekomu,   

aby sme spoločne  

niečo urobili  

Let´s play.  

 

Let´s sing. 

Offering help 

  

Ponúknuť pomoc  

Can I help you?  

 

 

Responding to a   

suggestion   

 

Odpovedať na  

návrh  

 

Ok. Yes, please.  

Thanks.  

No, thank you.  

 

 
 

 

 

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING »  

Kompetencia č. 17: « Reagovať pri prvom stretnutí » 

 
Kompetencie  Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková  

dimenzia  

Reacting at the first 

meeting  

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducing sb  

 

Predstaviť niekoho  

This is my friend Jane.  

 

My mother´s name is Mia.  

 

She´s my sister. I´ve got one 

sister and two brothers.  

 

Základné 

privlastňovacie 

zámená.  

 

Jednoduchý 

prítomný a 

priebehový čas, 

tvorba otázky a 

záporu.  

 

 

 

Introducing oneself  

Predstaviť sa  

My name is Tina Jones.  

I´m from Slovakia 

.  

Responding to an      

introduction  

 

Reagovať na  

predstavenie  

niekoho  

Hello. I´m Jane.  

How are you?  

Fine, thanks. And you?  



11 Učebné osnovy – 1. ročník 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad 

Tisou 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelávanie – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Tematický 

celok 

Téma Spôsobilosti Funkcie Jazyk a jeho použitie 

Rodina a 

spoločnosť 
Osobné údaje 

 

 

Nadviazať kontakt v súlade                        

s komunikačnou situáciou 

 

Pozdraviť Časovanie pomocného slovesa „to 

be“  v jednoduchom prítomnom 

čase (1. osoba jednotného čísla) 
Poďakovať sa 

Rozlúčiť sa 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Väzba „there is/ there are“ – 

oznamovacia veta 

Opytovacie zámená who, what, 

where 

Reagovať pri prvom strenutí Predstaviť sa Privlastňovacie zámená - my 

Rodina – 

vzťahy                    

v rodine 

Reagovať pri prvom strenutí Predstaviť niekoho. 

 

Ukazovacie zámená this, that 

Spojka and 

Reagovať na predstavenie sa 

niekoho 

Jednoduchý prítomný čas. 

Náš domov Môj dom/byt Vybrať  si z ponúknutých 

možností 

 

Opísať Sloveso have got v oznamovacej 

vete (1. osoba jednotného čísla), 

tvorba záporu. 

Identifikovať Neurčitý člen „a“ 

Domov a jeho 

okolie 

   

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 

Ľudské telo 

 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

Časovanie modálneho slovesa can 

v prítomnom čase (1. osoba 

jednotného čísla),tvorba záporu. 

Stanovi, oznámiť a zaujať postoj 

k pravidlám alebo povinnostiam. 

Vyjadriť príkaz/zákaz Rozkazovací spôsob hands up 

(down),  turn left (right), don´t go, 

go straight on, listen, sing, come 

here. 

Fyzické 

charakteristiky 

 

   



Človek na 

cestách 
Dopravné 

prostriedky 

   

   

Vzdelávanie Škola a jej 

zariadenie 

Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Opísať. My pen is red. 

Základné číslovky 1 - 5 

Dať ponuku a reagovať na ňu. Žiadať niekoho o niečo.Odpovedať 

na žiadosť. Navrhnúť niekomu, aby 

sme spoločne niečo urobili. 

Can I go to the toilet, please? 

Yes.O.k. 

Let´s play. 

Učebné 

predmety 

   

Človek  a 

príroda 
Zvieratá Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Identifikovať 

 

Základné číslovky 1 - 10 

Vyjadriť pocity Vyjadriť radosť, šťastie, 

uspokojenie. 

I am happy. Jednoduchý prítomný 

čas. Tvorenie otázok a odpovedí. 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť. I am sad. Jednoduchý prítomný čas. 

Tvorenie otázok a odpovedí. 

Počasie    

Rastliny    

Voľný čas a 

záľuby 
Záľuby Predstaviť záľuby a vkus Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi 

páči. 

Jednoduchý prítomný čas ( to like-

1.osoba jednotného čísla),tvorba 

záporu. 

Výživa a 

zdravie 
Zdravé 

stravovanie 

Predstaviť svoje záľuby a vkus. Vyjadriť, čo mám rád, čo sa  mi 

páči, čo rád robím 

Jednoduchý  prítomný čas 

základných  plnovýznamových 

sloves (to like - 1. osoba jednotného 

čísla) 

Jedlá Predstaviť svoje záľuby a vkus. Vyjadriť, čo mám rád, čo sa  mi 

páči, čo rád robím 

Jednoduchý prítomný čas 

základných plnovýznamových 

sloves (to like - 1. osoba jednotného 

čísla 

Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 

Cudzie jazyky    

Rodinné 

sviatky 

Dať ponuku  a reagovať na ňu Navrhnúť niekomu, aby sme 

spoločne niečo urobili. 

Let´s sing. Let´s play. 



Vypočuť si a podať informácie Informovať sa Opytovacie zámeno how 

 

Zbližovanie 

kultúr 

 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa Opytovacie zámeno how 

Odievanie  a 

móda 
Základné 

druhy 

oblečenia 

   

Šport nám, my 

športu 
Druhy športu: 

zimné a letné, 

individuálne a 

kolektívne 

   

Obchody Obchody a 

nakupovanie 

   

Krajiny, mestá a 

miesta 
Moja krajina a 

moje mesto 

   

Vzory Dieťa a jeho 

vzory 

   



Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Postupy  Formy práce Príerezové 
témy 

Hello! 
 
 
 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina 

/žiak) 

- po vyslovení  

učiteľom 

(rozpráva aj za 

bábku) 

- po nahrávke 

Prezentácia 

slovnej zásoby 

prostredníctvo

m obrázkov 

a reálnych 

objektov 

Didaktické hry 

výkladovo-

ilustratívne 

metódy 

metódy 

výkladovo – 

problémové 

heuristické 

metódy,  

TPR - Metóda 

celkovej 

fyzickej 

odpovede 

Inscenačné 

metódy 

Simulačné 

metódy 

Jazykové hry 

 

Analýza 

Syntéza 

metodické 

formy: 

rozprávanie, 

objasňovanie, 

opis, 

rozhovor, 

diskusia, 

postup 

činnosti, 

ukážky 

riešenia 

úloh, 

samostatné 

štúdium, 

práca 

s názornými 

pomôckami 

a reálnymi 

predmetmi 

 

sociálne 

formy: 

frontálne, 

individuálne, 

skupinové 

vyučovanie 

 

organizačné 

formy 

vyučovacia 

hodina, 

praktické 

ukážky 

konkrétnych 

činností, 

projekty, 

vychádzka, 

návšteva 

obchodov, 

pexesá, 

slovné hry, 

doplňovačky, 

domáca práca 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Unit 1 

My body 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina 

/žiak) 

Analýza 

Syntéza 

metodické 

formy: 

rozprávanie, 

objasňovanie, 

Ochrana 

života a 

zdravia 

 



Unit 2 

My family 

 

   - po 

vyslovení  

učiteľom 

(rozpráva aj  

 za bábku) 

 - po nahrávke 

Prezentácia 

slovnej zásoby 

prostredníctvo

m obrázkov 

a reálnych 

objektov 

Didaktické hry 

Inscenačné 

metódy 

Simulačné 

metódy 

Výukové 

DVD 

Práca s 

pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej 

fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

 opis, 

rozhovor, 

diskusia, 

postup 

činnosti, 

ukážky 

riešenia 

úloh, 

samostatné 

štúdium, 

práca 

s názornými 

pomôckami 

a reálnymi 

predmetmi 

 

sociálne 

formy: 

frontálne, 

individuálne, 

skupinové 

vyučovanie 

 

organizačné 

formy 

vyučovacia 

hodina, 

praktické 

ukážky 

konkrétnych 

činností, 

projekty, 

vychádzka, 

návšteva 

obchodov, 

pexesá, 

slovné hry, 

doplňovačky, 

domáca práca 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Review 1+2 

Opakovanie 

 

Unit 3 

My classroom 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrn

a výchova 

Unit 4 

Animals 

Environmen

tálna 

výchova 

Review 3+4 

Opakovanie 

 

Happy Birthday Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Unit 5 

The sea 

Environmen

tálna 

výchova 

Unit 6 

Toys 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

Review 5+6 

Opakovanie 

 

Easter Multikultúrn

a výchova 

Unit 7 

Food 

 

Unit 8 

My holiday 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrn

a výchova 

Review 7+8 

Opakovanie 

 



 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Hello! New nglish Adventure 

Teacher´s Book, 

New English 

Adventure Starter 

A Pupil´s Book, 

New English 

Adventure Starter 

A Activity Book 

Výukové CD 

Výukové 

DVD 

CD 

prehrávač 

DVD 

prehrávač 

Premietacie 

plátno 

Projektor 

PC 

Interaktívna 

tabuľa 

 English 

Adventure 

posters, 

New English 

Adventure 

flashcards, 

English 

Adventure 

DVD, 

New English 

adventure 

Song&Chants 

CD, 

New English 

Adventure 

Class CD. 

Pracovné 

listy. 

 

Obrazový 

materiál 

Reálne 

predmety 

Fotoalbumy 

Encyklopédie 

Knižnica 

Pohľadnice 

Internet 

Hračky 

Kuchárske 

knihy 

Unit 1 

My body 

Unit 2 

My family 
 

Review 1+2 

Opakovanie 

Unit 3 

My classroom 

Unit 4 

Animals 

Review 3+4 

Opakovanie 

Happy Birthday 

Unit 5 

The sea 

Unit 6 

Toys 

Review 5+6 

Opakovanie 

Easter 

Unit 7 

Food 

Unit 8 

My holiday 

Review 7+8 

Opakovanie 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                      
 

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

 

 
Stupeň vzdelania:   ISCED1 

Vzdelávacia oblasť:    Jazyk a komunikácia 

Predmet:     Anglický jazyk 

Školský rok:   20__/20__ 

Trieda:    I.A, I.B 

Vyučujúci:     

Učebný materiál:   New English Adventure Starter A Pupil´s Book,English Adventure Starter A Activity   

                                                   Book, New English Adventure Starter A Class CD,  New English Adventure Starter   

                                                   A Songs CD,New English Adventure Starter A Teacher´s Book, New English  

                                                   Adventure Starter A DVD, New English Adventure Starter A Flashcards, New English  

                                                   Adventure Starter A Active Teach 

Časová dotácia:           2  hodiny  týždenne , ( 66  hodín  ročne) 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IX/I Rodina a 

spoločnosť 

 
 

 

 

Hello! 
 

 

4 hod. 

Osobné údaje 

 
 - pozdravenie sa pri  

  stretnutí a lúčení  

 - zoznámenie sa s pesničkou 

  na uvítanie a rozlúčenie 

- nácvik rituálu na uvítanie 

  a lúčenie sa na konci  

  hodiny (rytmický pohyb  

  v kruhu, kývanie...) 

 

Slovná zásoba 

Pozdravy Hello, Goodbye 

Predstavenie sa I am... 

Žiak vie: 

Nadviazať kontakt v súlade                                    

s komunikačnou situáciou  

 

Pozdraviť sa, rozlúčiť sa, 

predstaviť sa. 

 

Povedať svoje meno 

 

Spievať počas nahrávky 

(pieseň na uvítanie a 

 na rozlúčku) 

 

 Zvládne pohybovú aktivitu   

spojenú s týmito piesňami. 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

- po vyslovení  

učiteľom (rozpráva 

aj za bábku) 

- po nahrávke 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Didaktické hry 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

 internetom 

 

OSR 

- pestovanie 

kvalitných 

medziľudských 

vzťahov 

 

MUV - chápanie 

a rešpektovanie 

faktu kultúrnej 

rozmanitosti 

 

Uč.: s. 2 

 

PZ: s.2 

IX/II Slovná zásoba: 

Farby: modrá, zelená, červená, žltá, 

ružová 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Akej je to farby? 

 

Reakcia na pokyn:  

Počúvaj...! Pozri ...! Ukáž ...! 

Vymaľuj...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak  
Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou):  

Počúvaj...! Pozri ...! Ukáž 

...! 

  Vymaľuj...! 

 

Odpovedá na otázky:Akej je 

to farby? 

   

 

- spája súvisiace obrázky 

 

 

 

 

 

 

Uč: s.3 

PZ: s.3 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IX/III Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie 
 

 

 

 

 

 

Unit 1 

My body 
 
 

6 hod. 

Ľudské telo 
 

Slovná zásoba 

Časti tela: ruky, nohy, hlava telo 

Čísla 1-5 

Farby: modrá, žltá, červená, zelená 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Kto je to? To je ... 

Akej farby je to? 

Dobre (Well done). 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Vie vymenovať časti tela: 

ruky, nohy, hlava, telo 

 

Počíta od 1 do 5 

 

Zvládne pohybovú aktivitu 

spojenú s  piesňami 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým  

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným 

zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OŽaZ 

Hlavné časti 

ľudského tela 

Uč: 4-5 

PZ: 4-5 

 

Kartičky              

s číslami 1-

5 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IX/IV  Slovná zásoba 

Časti tela: ruky, nohy, hlava telo 

Čísla 1-5 

Farby: modrá, žltá, červená, zelená 

Pravá, ľavá 

 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Rozprávanie 

Reakcia na pokyn: Vstaň!, Dotkni sa 

... , Tleskni! , Dupni! 

 

 

Žiak: 

Vie vymenovať časti tela: 

ruky, nohy, hlava, telo 

 

Počíta od 1 do 5 

 

Zvládne pohybovú aktivitu 

spojenú s  piesňami 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  -  

Touch your head. 

Clap your hands. 

Stamp your feet. 

Take the stickers uot. 

 

Reprodukuje počuté 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 6-7 

PZ: 6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/I Slovná zásoba 

Časti tela: ruky, nohy, hlava telo 

Čísla 1-5 

Farby: modrá, žltá, červená, zelená 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

- nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu. 

 

Dokáže sledovať príbeh                 

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

 

 

 

 

 

Uč: 8-9 

PZ: 8-10 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

X/II Rodina a 

spoločnosť 
 

 

 

 

 

 

Unit 2 

My family 
 

 

 

 

6 hod. 

Rodina – vzťahy    

v rodine 

 
Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Členovia rodiny: mama, otec, babka, 

dedko, sestra, brat, bábätko, rodina, 

priateľ 

 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie členov rodiny na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  Kto 

je toto? Kto som ja? 

Spievanie piesne spojené počas 

nahrávky s pohybom / ukazovaním 

/spájaním obrázkov 

Fráza: Toto je môj/moja ... 

Žiak: 

Vie vymenovať členov 

rodiny: mama, otec, babka, 

dedko, sestra, brat, bábätko, 

rodina 

 

Spieva počas nahrávky,- 

zvládne pohybovú aktivitu  

spojenú  piesňami 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným 

zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 

- rozvíjanie 

sebaúcty a 

sebadôvery 

Uč: 12-13 

PZ: 11-12 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

X/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Členovia rodiny: mama, otec, babka, 

dedko, sestra, brat, bábätko, rodina 

To je moja rodina. 

Slovesá: vstať, bežať, otočiť sa 

Áno / nie 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie členov rodiny na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  Kto 

je toto? Kto som ja? 

Spievanie piesne spojené počas 

nahrávky s pohybom / ukazovaním 

/spájaním obrázkov 

Fráza: Toto je môj/moja ... 

Reakcia na pokyn: Donald hovorí.., 

Vstaň!, Bež!, Otoč sa!, Ukáž na ..! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Vie vymenovať členov 

rodiny: mama, otec, babka, 

dedko, sestra, brat, bábätko, 

rodina 

 

Spieva počas nahrávky,- 

zvládne pohybovú aktivitu  

spojenú  piesňami 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným 

zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 14-15 

PZ: 13 

 

 

Uč: 17 

PZ: 15 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

X/IV  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Členovia rodiny: mama, otec, babka, 

dedko, sestra, brat, bábätko, rodina,  

Opozitá: veľký/malý 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu. 

 

Dokáže sledovať príbeh                 

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

  Uč:16 

PZ:14 

 

Uč:18-19 

PZ: 16-17 

XI/I Review 1+2 

Opakovanie 

 

 

 
2 hod. 

Review 1+2 

Opakovanie 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov  

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

Žiak: 

Sa vie  pozdraviť 

a povedať svoje meno 

 

Spieva počas nahrávky 

(pieseň na uvítanie a na  

rozlúčku) 

 

Zvládne pohybovú aktivitu  

spojenú s týmito piesňami 

 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky  

 

Pracuje s obrázkovým  

materiálom 

 

 

Reprodukuje počuté 

Hranie rolí 

Práca s pracovným 

listom 

Didaktické hry 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

  

PZ: 63-64 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

XI/II Vzdelávanie 

 

 

 

 

 

Unit 3 

My 

classroom 
 

 

 

6 hod. 

Škola a jej zariadenie 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Predmety v škole: kniha, pero, 

perečník, guma, taška, ceruza, stôl, 

stolička, farbička, guma, tabuľa, 

koberec, aktovka 

Čísla 1-5 

Áno / nie 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie predmetov na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo je 

toto?, Akej farby je...?, Koľko ... 

vidíš? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:  

Poďme sa hrať (Let´s)..., Zdvihni...! , 

Nájdi...!, Vyfarbi ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

kniha, pero, perečník, guma, 

taška, ceruza, stôl, stolička 

Čísla 1-5 

Áno / nie 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 

Pozná bežné 

pravidlá  

spoločenského 

kontaktu, 

správa sa 

kultúrne,  

primerane 

okolnostiam a  

situáciám 

 

MUV 

chápanie a 

rešpektovanie 

faktu kultúrnej 

rozmanitosti 

Uč:20-21 

PZ: 18-19 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

XI/III  Slovná zásoba: 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Veľký / malý 

 

 

Frázy: Čo mášvo svojej aktovke? 

Nech sa páči. 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Veľký / malý 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

Dokáže sledovať príbeh                      

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

- po vyslovení 

0 učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 

 

 

 
Jazykové hry 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 

 Uč: 22-23 

PZ:20 

 

 

Uč: 25 

PZ: 22 

XI/IV Slovná ásoba: 

Prosím / ďakujem 

 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu 

Prosím/ďakujem 

 

Dokáže sledovať príbeh                      

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Uč: 24 

PZ: 21 

 

Uč: 26-27 

PZ: 23-24 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

XII/I Človek a 

príroda 

 

 

 

 

Unit 4 

Animals 
 

 

 

 

5 hod. 

Zvieratá 

 
Slovná zásoba: 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Zvieratá:mačka, pes, kôň, zajac, vták, 

šteniatko, korytnačka, škrečok 

Čísla 6 – 10 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Vieš (počítať do 5)?, Aké je zázračné 

slovo?, Koľko ...?, Kto je toto?, Čo 

chýba?... 

Fráza: On/ona sa volá ... 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn: Nakresli ...!, 

Vyskoč!, Sadni si!, Nájdi niečo 

(biele)!, Zdvihni ...! Poďme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

mačka, pes, kôň, zajac, vták, 

šteniatko... 

Čísla 6 – 10 

 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

ENV 

 - význam 

zachovania 

druhovej  

rozmanitosti pre 

zachovanie 

biologickej 

rovnováhy na 

Zemi a jej 

ochrana 

Uč: 29-29 

PZ: 25-26 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

XII/II  Slovná zásoba: 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Farby: biela a čierna 

šteňa, bodky 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

biela a čierna, 

šteňa, bodky 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 30-31 

PZ:27 

 

 

Uč: 33 

PZ: 29 

XII/III Slovná zásoba: 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Zvieratá:mačka, pes, kôň, zajac, vták, 

šteniatko... 

Čísla 6 – 10 

Farby: biela a čierna 

šteňa, bodky 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu. 

 

Dokáže sledovať príbeh                  

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

 

Uč: 32 

PZ:28 

 

 

Uč: 34.35 

PZ: 30-31 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

 Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 
 

 

 

 

Christmas 

 

 
1 hod. 

Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 
 
Slovná zásoba: 

Veselé Vianoce, Otec Vianoc, 

Vianočný stromček, pančuchy, 

zvonček, hviezda, darček, Vianočná 

pohľadnica 

 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Vieš (počítať do 5)?, Aké je zázračné 

slovo?, Koľko ...?, Kto je toto?, Čo 

chýba?... 

Fráza: On/ona sa volá ... 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Veselé Vianoce, Otec 

Vianoc, Vianočný stromček, 

pančuchy, zvonček, hviezda, 

darček, Vianočná 

pohľadnica 

 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč:68-69 

PZ:60 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

I/I Review 3+4 

Opakovanie 

 

 

 
2 hod. 

Review 3+4 

Opakovanie 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov  

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním/spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Sa vie  pozdraviť 

a povedať svoje meno 

 

Spieva počas nahrávky 

(pieseň na uvítanie a na  

rozlúčku) 

 

Zvládne pohybovú aktivitu  

spojenú s týmito piesňami 

 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu 

( farby, predmety v triede, 

veľkosti, čísla 1-10, 

zvieratá) 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky  

 

Pracuje s obrázkovým  

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 
Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 PZ: 65-66 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

I/II Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 
 

 

 

Happy 

Birthday 
 

 

 

 

 

2 hod. 

Rodinné sviatky 

 
Slovná zásoba 

Narodeniny: torta, sviečka, darček, 

pohľadnica, balón 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie narodeninových vecí na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Fráza: Šťastné narodeniny! 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Tancujme/ 

spievajme (spolu)! Tlieskaj! 

Narodeninová oslava – hry 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

narodeniny, torta, sviečky, 

darček, pohľadnica, balón. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 

pestovanie 

kvalitných 

medziľudských 

vzťahov 

 

I/III Časová rezerva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

II/I Človek a 

príroda 

 

 

 

 

 

 

Unit 5 

The sea 

 

 

 
6 hod. 

Zvieratá 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Morské živočíchy: ryba, krab, 

hviezdica, mušľa, chobotnica, morský 

koník, korytnačka 

Farby: oranžová, fialová, ružová, 

hnedá 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie morských živočíchov na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Akú farbu/číslo má toto?, Aké 

morské zviera vidíš?, Vieš nájsť...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Polož ... !, 

Nájdi...!,  Pozri na ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

morské živočích, ryba, krab, 

hviezdica, mušľa. 

Farby: oranžová, fialová, 

ružová, hnedá. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 

 
Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

ENV 

 - rozmanitosť 

vplyvov 

prostredia na 

zdravie 

Uč: 36-37 

PZ: 32-33 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

II/II  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Morské živočíchy: ryba, krab, 

hviezdica, mušľa..... 

 

Farby: oranžová, fialová, ružová, 

hnedá 

 

Šťastný /smutný 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie morských živočíchov na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Akú farbu/číslo má toto?, Aké 

morské zviera vidíš?, Vieš nájsť...?, 

Are you happy /sad? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Polož ... !, 

Nájdi...!,  Pozri na ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

morské živočích, ryba, krab, 

hviezdica, mušľa. 

Farby: oranžová, fialová, 

ružová, hnedá. 

Šťastný/smutný 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Reprodukuje počuté 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 
Jazykové hry 

 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 38-39 

PZ:34 

 

 

 

Uč: 41 

PZ: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

II/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Morské živočíchy: ryba, krab, 

hviezdica, mušľa 

 

Farby: oranžová, fialová, ružová, 

hnedá 

 

Šťastný/smutný, pláž, čistý/špinavý 

 

 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

-nahrávka, úloha rolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu. 

 

Dokáže sledovať príbeh                  

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

 
Jazykové hry 

 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč:40 

PZ:35 

 

 

 

Uč: 42-43 

PZ: 37-38 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

III/I Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 

  
 

Easter 
 

 

 

 

2 hod. 

Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 

 
Slovná zásoba 

Symboly jari: vajíčko, zajačik, košík 

Slovesá: poskočiť, priniesť 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie farieb a počtu na 

obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Nájdi...!, Ukáž...! 

Tvorba pozdravu 

Hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

vajíčko, zajačik, košík 

Slovesá: poskočiť, priniesť 

 

Dokáže sledovať príbeh                 

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

MUV 

- podnecovanie 

tolerantných 

postojov                   

k nositeľom 

odlišných kultúr, 

ale súčasne 

zachovávanie 

povedomia 

príslušnosti                 

k vlastnej kultúre 

Uč: 70-71 

PZ: 61 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

III/II Náš domov 
 

 

 
 

Unit 6 
Toys 

 

 

 

6 hod. 

Môj dom/byt 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Hračky:lopta, vláčik, macko, autíčko, 

loďka, šarkan, jo-jo 

Sloveso: have got 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: 

Máš...?, Kto má...?, Čo máš...? 

Frázy: Mám (loptu)., Moja obľúbená 

farba je... 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: 

Otvor /zatvor...! , Pozri na ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Hračky:lopta, vláčik, macko, 

autíčko, loďka, šarkan, jo-jo 

Sloveso: have got 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 

- rozvíjanie 

sociálnych 

spôsobilostí 

potrebných pre 

osobný a sociálny 

život a spoluprácu 

Uč: 44-45 

PZ:39-40 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

III/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Hračky:lopta, vláčik, macko, autíčko, 

loďka, šarkan, jo-jo 

Sloveso: have got 

To je veľké/malé 

Staré/nové 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: 

Máš...?, Kto má...?, Čo máš...? 

Frázy: Mám (loptu)., Moja obľúbená 

farba je... 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: 

Otvor /zatvor...! , Pozri na ...! 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Hračky:lopta, vláčik, macko, 

autíčko, loďka, šarkan, jo-jo 

Sloveso: have got 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 46-47 

PZ:41 

 

 

 

Uč:49 

PZ: 43 

IV/I Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

-nahrávka, úloha rolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uč: 48 

PZ:42 

 

Uč:50-51 

PZ: 44-45 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IV/II          

 Review 5+6 

Opakovanie 

 

 

 

 
2 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 5+6 

Opakovanie 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov,  

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky. 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky/ukazovaním/spájaním 

obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Čísla 1-10,Farby, Morské 

živočíchy 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 PZ: 67-68 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IV/III Výživa a zdravie 

 

 

 

 

Unit 7 

Food 

 

 
6 hod. 

 

Zdravé stravovanie 

Jedlá 

 
Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: mlieko, kurča, zákusok, chlieb, 

syr, vajce, jablko, banán, pomaranč, 

hruška 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie čas jedla na obrázku 

 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Máš 

rád...? Čo máš rád? 

Frázy: Mám / nemám rád...,  

Som / nie som hladný.  

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

kurča, chlieb, syr, vajce, 

jablko, banán, pomaranč, 

hruška 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OŽaZ 

 - poznanie 

základných zásad 

správnej 

životosprávy 

Uč: 52-53 

PZ: 46-47 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

IV/IV  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: mlieko, kurča, zákusok, chlieb, 

syr, vajce, jablko, banán, pomaranč, 

hruška, mrkva, paradajka 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie čas jedla na obrázku 

 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Máš 

rád...? Čo máš rád? 

Frázy: Mám / nemám rád...,  

Som / nie som hladný.  

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

kurča, chlieb, syr, vajce, 

jablko, banán, pomaranč, 

hruška 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč:54-55 

PZ: 48 

 

 

Uč: 57 

PZ: 50 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

V/I  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: mlieko, kurča, zákusok, chlieb, 

syr, vajce, jablko, banán, pomaranč, 

hruška..... 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie čas jedla na obrázku 

 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Máš 

rád...? Čo máš rád? 

Frázy: Mám / nemám rád...,  

Som / nie som hladný.  

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

kurča, chlieb, syr, vajce, 

jablko, banán, pomaranč, 

hruška 

Hladný/ chutný 

Sloveso : like 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč:56 

PZ:49 

 

 

 

Uč:58-59 

PZ: 51-52 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

V/II Voľný čas a 

záľuby 
 

 

 

 

 

Unit 8 

My holiday 

 

 
6 hod. 

 

Záľuby 

 
Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Prázdninový slovník: more, hrad 

z piesku, pláž, prázdniny, jazero, hory 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Čo je v taške?, What can you see 

on/in ...?, Can you ...?, Do you...? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Zdvihni ...!, 

Povedz ...! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Prázdninový slovník: more, 

hrad z piesku, pláž, 

prázdniny 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

MUV 

 - rozvíjanie 

poznania kultúr 

 

 

OSR 

  - pestovanie 

kvalitných 

medziľudských 

vzťahov 

Uč:60-61 

PZ:53-54 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

V/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Prázdninový slovník: more, hrad 

z piesku, pláž, prázdniny, piknik, 

jazero, hory 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Čo je v taške?, What can you see 

on/in ...?, Can you ...?, Do you...? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Zdvihni ...!, 

Povedz ...! 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu: 

Prázdninový slovník: more, 

hrad z piesku, pláž, 

prázdniny 

 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč: 62-63 

PZ: 55 

 

 

Uč: 65 

PZ: 57 

V/IV Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uč: 64 

PZ: 56 

 

Uč:66-67 

PZ: 58-59 



M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

VI/I Review 7+8 

Opakovanie 

 

 
2 hod. 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

Žiak: 

Ovláda preberanú  

a opakovanú slovnú zásobu 

 

Dokáže sledovať príbeh                

v angličtine, odpovedať na 

otázky. 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PZ: 69-70 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M/T Tematický 

celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 

práce: 

Prierezové 

témy: 

Poznámky: 

VI/II Celoročné opakovanie 

 

 

2 hod. 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

Pozitívne motivovaný žiak: 

 Ovláda preberanú 

 a opakovanú slovnú zásobu 

 

Reaguje na pokyny učiteľa 

(aj zastúpeného bábkou)  

 

Spája súvisiace obrázky 

 

Pracuje s obrázkovým 

materiálom 

 

Zvládne úlohu  

v jednoduchom príbehu 

podľa obrázka a nahrávky 

 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 PL 

VI/III Časová rezerva      



12 Učebné osnovy – 2. ročník 
 

 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Druhý 

Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad 

Tisou 

Stupeň vzdelania Primárne vzdelávanie – ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 



 

Tematický celok Téma Spôsobilosti Funkcie Jazyk a jeho použitie 

Rodina a 

spoločnosť 

Osobné údaje 

 

 

Nadviazať kontakt v súlade                     

s komunikačnou situáciou  

 

Pozdraviť Časovanie pomocného slovesa to 

be  v jednoduchom prítomnom čase 

(1. osoba jednotného čísla) 
Poďakovať sa 

Rozlúčiť sa 

 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Opytovacie zámeno how 

Časovanie pomocného slovesa to 

be v jednoduchom prítomnom čase, 

tvorba otázky (1. a 2. osoba 

jednotného čísla) 

Rodina – 

vzťahy                   

v rodine 

Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Opísať Prídavné mená young, old, happy, 

sad 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Ukazovacie zámeno this 

 

Osobné zámená I, you, he, she, it.  

 

Časovanie slovesa have got                

v jednotnom a množnom čísle            

v oznamovacej vete, otázka a zápor. 

  

Príslovky miesta  

here, there.  

Domov a 

bývanie 

Môj dom/byt Vypočuť a podať informácie Informovať Opytovacie zámená where, what 

Časovanie pomocného slovesa to 

be v jednoduchom prítomnom čase, 

tvorba otázky (1.,2. a 3. osoba 

jednotného čísla) 

Vyajdriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

Časovanie modálneho slovesa can 

v prítomnom čase (1. osoba 



  

jednotného čísla), tvorba otázky (2. 

osoba jednotného čísla). (Can you 

see…?,I can see…) 

Domov a jeho 

okolie 

 

Vybrať si ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto – 

on, in 

 

Osobné zámená I, you, he, she, it.  

 

Väzba there is/there are – 

oznamovacia veta, otázka, zápor.  

 

Opytovacie zámená who, what, 

where, how.  

 

Základné privlastňovacie zámená 

my, your.  

 

 

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 

Ľudské telo 

 

Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať 

Varovať pred niekým/niečím Predložky času at, in 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo  sa mi 

páči, čo rád robím 

Jednoduchý prítomný čas – I like.. 

Vybrať si z ponúknutých 

možností  

Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto – 

to, in, on, under 

Fyzické 

charakteristiky 

Vybrať si z ponúkaných 

možností 

Opísať Tall, short, slim, fat… Základné 

privlastňovacie zámená my, your, his, 

her 
Identifikovať  

Doprava a 

cestovanie 

Dopravné 

prostriedky 

 

 

  



  

Vzdelávanie Škola a jej 

zariadenie 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Opytovacie zámeno what 

Časovanie pomocného slovesa to 

be v jednoduchom prítomnom čase, 

tvorba otázky (3. osoba jednotného 

čísla) 

Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Identifikovať Neurčitý člen a 

Stanoviť a prijat pravidlá alebo 

povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz Rozkazovací spôsob open/close 

your book, come here, go to the …, 

listen, repeat, sing, write down, 

read 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo Sloveso can v žiadosti (1. osoba 

jednotného čísla) 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

Časovanie modálneho slovesa can 

v prítomnom čase. (1. osoba 

jednotného čísla) 

Učebné 

predmety 

   

Človek a 

príroda 

Zvieratá Vybrať si z ponúkaných 

možností 

 

Opísať Prídavné mená tall, small, fat, big 

Identifikovať Neurčitý člen a 

Počasie    

Rastliny    

Voľný čas a 

záľuby 

Záľuby Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Identifikovať Určitý člen the 

Stravovanie Zdravé 

stravovanie 

Vybrať z ponúkaných možností Identifikovať  

Jedlá Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi 

páči, čo rád robím 

Jednoduchý prítomný čas 

základných plnovýznamových 

slovies like, hungry, thirsty, want 

(1. osoba jednotného čísla), tvorba 

otázky (2. osoba jednotného čísla) a 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám 

rád 



  

záporu (1. osoba jednotného čísla) 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

Cudzie jazyky    

Rodinné 

sviatky 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa Opytovacie zámeno how 

 

Zbližovanie 

kultúr 

 

Vypočuť si a podať informácie 

Informovať sa Opytovacie zámeno how 

 

Obliekanie a 

móda 

Základné 

druhy 

oblečenia 

Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Opísať Sloveso have got v oznamovacej 

vete (1. osoba jednotného čísla) 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Množné číslo pravidelných 

podstatných mien 

 

Privlastňovacie zámená my, your, 

his, her 

 

Časovanie slovesa have got                 

v jednotnom a množnom čísle            

v oznamovacej vete, otázka a zápor. 

  

Príslovky miesta  

here, there.  
 

Skrátené tvary pomocných slovies 

to be, have got.  

 

Šport Druhy športu: 

zimné a letné, 

individuálne a 

kolektívne 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

Časovanie modálneho slovesa can    

v prítomnom čase (1. osoba 

jednotného čísla), tvorba otázky (2. 

osoba jednotného čísla), zápor (1. 

osoba jednotného čísla). 

 



  

Obchody Obchody a 

nakupovanie 

   

Krajiny, mestá 

a miesta 

Moja krajina 

a moje mesto 

Vybrať si z ponúknutých 

možností 

Identifikovať Základné číslovky 11 - 20 

Vzory Dieťa a jeho 

vzory 

   

 

 

 



Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 

Názov 

tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Kľúčové 

kompetencie 

Metódy a 

postupy  

Formy práce Prierezové 

témy 

Hello Dokáže určitý 

čas sústredene 

načúvať, 

náležite 

reagovať. 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina 

/žiak) 

- po vyslovení  

učiteľom 

(rozpráva aj za 

bábku) 

- po nahrávke 

Prezentácia 

slovnej zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov 

a reálnych 

objektov 

Didaktické hry 

výkladovo-

ilustratívne 

metódy 

metódy 

výkladovo – 

problémové 

heuristické 

metódy,  

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Inscenačné 

metódy 

Simulačné 

metódy 

Jazykové hry 

 

metodické 

formy: 

rozprávanie, 

objasňovanie, 

opis, 

rozhovor, 

diskusia, 

postup činnosti, 

ukážky riešenia 

úloh, samostatné 

štúdium, práca 

s názornými 

pomôckami 

a reálnymi 

predmetmi 

sociálne formy: 

frontálne, 

individuálne, 

skupinové 

vyučovanie 

organizačné 

formy 

vyučovacia 

hodina, 

praktické ukážky 

konkrétnych 

činností, 

projekty, 

vychádzka, 

návšteva 

obchodov, 

pexesá, 

slovné hry, 

doplňovačky, 

domáca práca 

Multikultúrna 

výchova, 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Face 

 

Dokáže určitý 

čas sústredene 

načúvať, 

náležite 

reagovať 

Pozná bežné 

pravidlá  

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina 

/žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Animals  Mediálna 

výchova 

Multikultúrna 



  

Halloween spoločenského 

kontaktu, 

správa sa 

kultúrne,  

primerane 

okolnostiam a  

situáciám 

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia 

slovnej zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov 

a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Úloha rolí 

 

Výukové DVD 

 

Práca s 

pracovným 

listom 

 

Výkladovo-

ilustratívne 

metódy 

metódy 

výkladovo – 

problémové 

heuristické 

metódy,  

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Inscenačné 

metódy 

Simulačné 

metódy 

Jazykové hry 

 výchova 

My toys Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Christmas Regionálna 

výchova a 

tradičná 

ľudová 

kultúra, 

Multikultúrna 

výchova 

Food Regionálna 

výchova a 

tradičná 

ľudová 

kultúra, 

Multikultúrna 

výchova 

My body Ochrana 

života a 

zdravia 

My house Regionálna 

výchova a 

tradičná 

ľudová 

kultúra, 

Regionálna 

výchova a 

tradičná 

ľudová 

kultúra, 

Multikultúrna 

výchova 

Easter 

Ochrana 

života a 

zdravia 
My clothes 

My party Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

 

 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

Hello New English 

Adventure starter B: 

Učebnica 

Pracovný zošit         

Slovník 

Metodická príručka 

CD 

prehrávač 

DVD 

prehrávač 

PC 

Projektor 

Premietacie 

plátno 

Interaktívna 

tabuľa 

Obrazový 

materiál 

Plagáty 

Výukové CD 

Výukové 

DVD 

Obrázkový 

slovník 

Internet 

Fotoalbumy 

Pohľadnice 

Knižnica 

My Face 

Animals 

Halloween 

My toys 

Christmas 

Food 

My body 

My house 

Easter 

My clothes 

My party 
 

 

 

 

 



Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

 

Vzdelávacia oblasť:    Jazyk a komunikácia 

Predmet:     Anglický jazyk 

Školský rok:    

Trieda:    II.A, II.B 

Vyučujúci:     

Učebný materiál:   (New English Adventure Starter B Pupil´s Book),New English Adventure Starter  

                                                   B Activity Book, New English Adventure Starter B Class CD, New English Adventure    

                                                   Starter B Songs CD, New English Adventure Starter B Teacher´s Book,New  English   

                                                  Adventure Starter B DVD, New English Adventure Starter B Flashcards, New English  

                                                  Adventure Starter B Active Teach 

Časová dotácia:           2  hodiny  týždenne , ( 66  hodín  ročne) 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Rodina a 

spoločnosť 

 

Hello! 

 
4 hod. 

 

Osobné údaje 

 
Audio – orálny kurz 

- pozdravenie sa pri  

  stretnutí a lúčení  

- zoznámenie sa s pesničkou 

  na uvítanie a rozlúčenie 

- nácvik rituálu na uvítanie 

  a lúčenie sa na konci  

  hodiny (rytmický pohyb  

  v kruhu, kývanie...) 

 

Slovná zásoba 

Pozdravy Hello! Goodbye! 

Predstavenie sa I am... 

Žiak 

- vie sa pozdraviť  

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  (pieseň na uvítanie a 

   na rozlúčku) 

- zvládne pohybovú 

aktivitu   spojenú 

s týmito piesňami 

 

 

Opakovanie 

počutého  

(celá skupina /žiak) 

- po vyslovení  

učiteľom (rozpráva 

aj za bábku) 

- po nahrávke 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Didaktické hry 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OSR 

 získavanie a 

udržiavanie 

osobnej integrity 

 

Uč. s.2-3 
 
 

IX/II Slovná zásoba 
Farby: modrá, zelená,  červená, 

žltá 

Objekty v triede: pero, ceruzka, 

guma, kniha, farbička, perečník, 

pravítko 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: 

Čo je to?, 

Akej je to farby? 

 

Reakcia na pokyn:  

Postav sa!, Sadni si! 

 

Žiak 

- ovláda farby, názvy 

školských pomôcok 

- reaguje na pokyny 

učiteľa 

  (aj zastúpeného 

bábkou):  

  Vstaň!, Sadni si!, 

Ukáž...!, 

  Čo je to?, Akej je to 

  farby? 

- spája súvisiace obrázky 

MUV 
- kultúrne 

sebauvedomenie, 

vnímanie 

vlastných 

emocionálnych a 

sociálnych väzieb 

na kultúru 

bližšieho i 

vzdialenejšieho 

okolia 

 

 

 

PZ: 2-3 

 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/III Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 

 

 

Unit 1 - My 

face 
 
 

6 hod. 

Ľudské telo 
 

Identifikovať časti tváre 

Slovná zásoba 

Časti tváre: nos, ústa, oči, uši, tvár, 

vlasy 

Farby: hnedá, oranžová, ružová, 

fialová 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tváre na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

Reakcia na pokyn: Dotkni sa!, Pozri 

na...!Vystrihni! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak 

 
-  vie sa pozdraviť    

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky  

  (pieseň na uvítanie a  

  na rozlúčku) 

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s týmito piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: časti tváre 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 
- rozvíjanie 

sebareflexie 

Uč s.4 
PZ s.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.5 
PZ s.5 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IX/IV  Slovná zásoba 

Opozitá: šťastný/smutný, veľký/malý 

Áno/Nie 

Otvor/zatvor 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie  

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky:  

Čo chýba? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom 

Reakcia na pokyn: Dotkni sa!, Pozri 

na...! 

 

Žiak 
 
- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: časti tváre, čísla 1-

5, šťastný/smutný, áno, nie, 

otvor, zatvor 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč.s 6-7 
PZ: 6 - 7 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

X/I  Slovná zásoba 

Veľký/malý 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tváre na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo 

chýba?, 

Si šťastný?, Si smutný? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom 

Reakcia na pokyn: Dotkni sa!, Pozri 

na...! 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

- nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

Žiak 

 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: časti tváre, čísla 1-

5, veľký, malý, šťastný, 

smutný, otvor, zatvor 

-  spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

 - dokáže odpovedať na 

učiteľove otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.8-9 
PZ s.8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.10-11 
PZ s.10-11 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

X/II Človek a 

príroda 
 

Unit 2  

 Animals 

 

 
6 hod 

Zvieratá 
 

Identifikovať zvieratá 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Zvieratá: slon, žirafa, lev, zebra, vták, 

hroch, nosorožec 

Farby: čierna, modrá,  biela 

Čísla 1-5 

 

Źiak 

 

- vie sa pozdraviť 

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  (pieseň na uvítanie a na  

  rozlúčku) 

- zvládne pohybovú aktivitu  

  spojenú s týmito piesňami 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu:  

Zvieratá: slon, žirafa, lev, 

zebra, vták, hroch, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

Veľkosť: veľký, malý 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  (aj zastúpeného bábkou)  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.12 
PZ s.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.13 
PZ s.13 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

X/III   

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo 

vidíš?, Si šťastný?, Si smutný? Akej 

je to farby? Vidíš hrocha? Je veľký? 

Spievanie piesne spojené počas 

nahrávky s pohybom / ukazovaním 

/spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri 

na ...!, Nájdi! 

 

 

Žiak 

 
- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu:  

Zvieratá: slon, žirafa, lev, 

zebra, vták, hroch, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

Veľkosť: veľký, malý 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  (aj zastúpeného bábkou)  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

 - dokáže odpovedať na 

učiteľove otázky 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč.s.14 
PZ s.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.15 
PZ: 15 
 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

X/IV  Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

Žiak 

 
- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu:  

Zvieratá: slon, žirafa, lev, 

zebra, vták, hroch, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

Veľkosť: veľký, malý 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  (aj zastúpeného bábkou)  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

 - dokáže odpovedať na 

učiteľove otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s. 16-17 
PZ s.16-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.18-19 
PZ s.18-19 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XI/I Multikultúrna 

spoločnosť 
 

Halloween 
 

2 hod. 

Zbližovanie kultúr 
 
Slovná zásoba 

Symboly Halloweenu 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie symbolov na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn: Dotkni sa...! ,  

Pozri na ...! , Nájdi ...! 

Tvorba tekvice / lampiónu / masky 

Žiak 
 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu – symboly 

Halloweenu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahráv 

- dokáže odpovedať na 

učiteľove otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

MUV 
pochopenie a 

rešpektovanie faktu 

kultúrnej 

mnohorakosti 

 

Uč.s.72 
PZ: 70 
 
 
 
 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XI/II Review 1+2 – 

Opakovanie 

 
2 hod. 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov  

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

Žiak 

 

- vie sa pozdraviť 

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  (pieseň na uvítanie a na  

  rozlúčku) 

- zvládne pohybovú aktivitu  

  spojenú s týmito piesňami 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  (aj zastúpeného bábkou)  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 PZ:71-72 
 
 
PZ: 73-74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XI/III Voľný čas a 

záľuby 
 

 

Unit 3 - My 

toys 

 
6 hod. 

 

Záľuby 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Hračky: loďka, šarkan, vláčik, lopta, 

bábika, autíčko, kozmonaut, jo-jo, 

maco, kovboj, dinosaurus 

 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Aké 

je to číslo?, Koľko ...? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn: Nájdi niečo 

červené...! 

 

Žiak 

 

- zvládne pohybovú aktivitu  

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Hračky: loďka, šarkan, 

vláčik, lopta, bábika, 

autíčko, vesmírna loď 

Čísla 1-15 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 

rešpektovanie 

názorov a potrieb 

ostatných 

 

Uč.s.20 
PZ s.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.21 
PZ s.21 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XI/IV  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Čísla 6-10 

 

 Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Aké 

je to číslo?, Koľko ...? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn: Nájdi niečo 

červené...! 

 

Žiak 

 

- zvládne pohybovú aktivitu  

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Hračky: loďka, šarkan, 

vláčik, lopta, bábika, 

autíčko, vesmírna loď 

Čísla 1-15 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč.s.22-23 
PZ s.22-23 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XII/I  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Geometrické tvary : kruh, obdĺžnik, 

štvorec, trojuholník 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie hračiek na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Aké 

je to číslo?, Koľko ...? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn: Nájdi niečo 

červené...! Tleskaj! Dupaj!Otoč sa!... 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

Žiak 

 

- zvládne pohybovú aktivitu  

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Hračky: loďka, šarkan, 

vláčik, lopta, bábika, 

autíčko, vesmírna loď 

Čísla 1-15 

 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč.s.24-25 
PZ s.24-25 
 
 
 
 
 
Uč: 26-27 
PZ: 26-27 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XII/II  

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Christmas 
 
 
 

2 hod. 

 

Rodinné sviatky 
 

Zbližovanie kultúr 
 
Slovná zásoba 

Symboly Vianoc 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie symbolov na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov  

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie vianočnej piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom /  

ukazovaním / spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:  Dotkni  sa ...! , 

Pozri na ...! , Nájdi ...! 

Vianočná oslava - hry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak 

ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu – Symboly Vianoc 

- reaguje na pokyny učiteľa 

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obráka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

REG 

 - spoznávanie 

kultúrneho 

dedičstva našich 

predkov 

 

MUV 

 - pochopenie a 

rešpektovanie faktu 

kultúrnej 

rozmanitosti 

Uč.s.68-69 
PZ:68 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

XII/III Stravovanie 

 
 

Unit 4 – Food 

 
6 hod 

Zdravé stravovanie 

 

Jedlá 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: chlieb, pizza, špagety, voda, 

mlieko , syr, kurča, jablká, banány, 

hrušky, koláč, vajíčka, mäso, 

sendviče 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie jedál na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie 

nálepiek, triedny piknik... 

 

Rozprávanie 

Odpovede Mám/nemám rád... na 

učiteľove otázky: Máš rád...? Majú 

oni radi...? 

Fráza: Moje obľúbené jedlo je... 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri 

na...!, Nájdi 

Žiak 

 

-  vie sa pozdraviť  

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  - zvládne pohybovú 

aktivitu   spojenú                          

s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu:   

Jedlo: chlieb, pizza, 

špagety, voda, mlieko 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

REG 

tradičné jedlá 

 

MUV 
 - podnecovanie 

zvedavosti a 

záujmu o svoje 

okolie 

Uč s. 28 
PZ s.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.29 
PZ s.29 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

I/I  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: chlieb, pizza, špagety, voda, 

mlieko ... 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie jedál na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie 

nálepiek, triedny piknik... 

 

Rozprávanie 

Odpovede Mám/nemám rád... na 

učiteľove otázky: Máš rád...? Majú 

oni radi...? 

Fráza: Moje obľúbené jedlo je... 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri 

na...!, Nájdi 

Žiak 

 

-  vie sa pozdraviť  

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  - zvládne pohybovú 

aktivitu   spojenú                          

s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu:   

Jedlo: chlieb, pizza, 

špagety, voda, mlieko 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.30-31 
PZ s.30-31 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

I/II  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Jedlo: chlieb, pizza, špagety, voda, 

mlieko ... 

Strom, semienka 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie jedál na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie 

nálepiek, triedny piknik... 

 

Rozprávanie 

Odpovede Mám/nemám rád... na 

učiteľove otázky: Máš rád...? Majú 

oni radi...? 

Fráza: Moje obľúbené jedlo je... 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri 

na...!, Nájdi 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

 

Žiak 

 

-  vie sa pozdraviť  

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky 

  - zvládne pohybovú 

aktivitu   spojenú                          

s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu:   

Jedlo: chlieb, pizza, 

špagety, voda, mlieko 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 Uč s.32-33 
PZ s.32-33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.34-35 
PZ s.34-35 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

I/III Review 3+4 – 

Opakovanie 

 
2 hod. 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

 Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním/spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky 

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  (aj zastúpeného bábkou)  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým 

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

OSR 
prevzatie 

zodpovednosti za 

svoje 

sebavzdelávanie 

PZ: 75-76 
 
 
 
PZ: 77-78 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

II/I Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 
 

Unit 5 - My 

body 

 
6 hod. 

 

Ľudské telo 

 

Fyzické charakteristiky 

 
Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Časti tela: ramená, nohy, brucho, telo, 

chodidlá, ruky, hlava, prsty an 

rukách, prsty na nohách 

Opozitá: dlhé/krátke 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, pohnúť, 

dotknúť sa... 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kto 

má/nemá...?, Koľko..? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Tleskni, dupni... 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Časti tela: ramená, nohy, 

brucho, telo, chodidlá, ruky, 

hlava 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, 

pohnúť, dotknúť sa... 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OŽaZ 

zásady ochrany 

zdravia 

Uč s. 35-37 
PZ s.36-37 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

II/II  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Časti tela: ramená, nohy, brucho, telo, 

chodidlá, ruky, hlava 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, pohnúť, 

dotknúť sa... 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kto 

má/nemá...?, Koľko..? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Tleskni, dupni... 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Časti tela: ramená, nohy, 

brucho, telo, chodidlá, ruky, 

hlava 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, 

pohnúť, dotknúť sa... 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.38-39 
PZ s.38-39 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

II/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Časti tela: ramená, nohy, brucho, telo, 

chodidlá, ruky, hlava 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, pohnúť, 

dotknúť sa... 

Športy: futbal, gymnastika, tenis 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí tela na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kto 

má/nemá...?, Koľko..? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyny: Tleskni, dupni... 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

-nahrávka, úloha rolí 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Časti tela: ramená, nohy, 

brucho, telo, chodidlá, ruky, 

hlava 

Slovesá: tlesknúť, dupnúť, 

pohnúť, dotknúť sa... 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.40 - 41 
PZ s.40-41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.42-43 
PZ s.42-43 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

III/I Domov a 

bývanie 
 

Unit 6 - My 

house 
 

6 hod 

Môj dom/byt 

 

Domov a jeho okolie 
 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Dom, záhrada, okno, dvere, stôl, 

stolička, izby v dome 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kde 

je...? Je to v...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Skús znovu! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Dom, záhrada, okno, dvere, 

stôl, stolička, izby v dome 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

REG 
pestovanie a 

rozvíjanie citu ku 

krásam regiónu 

Uč s.44 
PZ s.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.45 
PZ s.45 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

III/II  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Dom, záhrada, okno, dvere, stôl, 

stolička, izby v dome 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kde 

je...? Je to v...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Skús znovu! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Dom, záhrada, okno, dvere, 

stôl, stolička, izby v dome 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.46-47 
PZ s.46-47 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

III/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Dom, záhrada, okno, dvere, stôl, 

stolička, izby v dome, záhrada 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Kde 

je...? Je to v...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Skús znovu! 

 

 Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

-nahrávka, úloha rolí 

ús znovu! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Dom, záhrada, okno, dvere, 

stôl, stolička, izby v dome 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.48-49 
PZ s.48-49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.50-51 
PZ s.50-51 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IV/I Multikultúrna 

spoločnosť 

 
 

Easter 

 
2 hod 

 

Rodinné sviatky 

 

Zbližovanie kultúr 

 
Slovná zásoba 

Symboly jari 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyn:Dotkni sa!, Pozri 

na ...!, Nájdi! 

Tvorba postera (plagátu) 

Tvorba pozdravu 

 

Žiak 

 

- ovláda preberanú  

  a opakovanú slovnú 

zásobu: symboly jari 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu  

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

-odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

REG 

tradičné regionálne 

zvyky a obyčaje 

 

MUV 

 - pochopenie a 

rešpektovanie faktu 

kultúrnej 

rozmanitosti 

Uč.s.70-71 
PZ:69 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IV/II Review 5+6 – 

Opakovanie 

 
2 hod. 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

 Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky. 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky/ukazovaním/spájaním 

obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

Žiak 

 

vie sa pozdraviť    

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky  

  (pieseň na uvítanie a  

  na rozlúčku) 

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s týmito piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OSR 
- rozvíjanie 

sebaúctyn a 

sebadôvery 

PZ: 81-82 
 
 
 
 
 
 
PZ: 83-84 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IV/III Obliekanie a 

móda 

 

Unit 7 - My 

clothes 
 

6 hod 

Základné druhy oblečenia 

 
Slovná zásoba 

 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Oblečenie: klobúk, topánky, čižmy, 

nohavice, tričko, šaty, sukňa, sveter, 

kabát, šál, krátke nohavice 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo 

má oblečené...?, Je toto...?, Sú 

toto...?Páči sa ti...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Obleč si..! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Oblečenie: klobúk, topánky, 

nohavice, tričko, šaty, 

sukňa, sveter 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OŽaZ 
zásady ochrany 

zdravia 

Uč.s.52 
PZ s.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s. 53 
PZ s.53 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

IV/IV  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Oblečenie: klobúk, topánky, 

nohavice, tričko, šaty, sukňa, sveter... 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo 

má oblečené...?, Je toto...?, Sú toto...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Obleč si..! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Oblečenie: klobúk, topánky, 

nohavice, tričko, šaty, 

sukňa, sveter 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.54-55 
PZ s.54-55 
 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

V/I  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Oblečenie: klobúk, topánky, 

nohavice, tričko, šaty, sukňa, sveter... 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie častí domu na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie podľa 

pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo 

má oblečené...?, Je toto...?, Sú toto...? 

Spievanie piesne spojené s pohybom 

počas nahrávky. 

Reakcia na pokyn: Obleč si..! 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Oblečenie: klobúk, topánky, 

nohavice, tričko, šaty, 

sukňa, sveter 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.56-57 
PZ s.56-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.58-59 
PZ s.58-59 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

V/II Zhrnutie 

 

Unit 8 - My 

party 
 

 

4 hod 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Zvieratá: kačka, myš, vták, zajac, 

ryba, škrečok, kôň, korytnačka, kurča, 

krava, prasa, ovca 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

Párty 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo je 

v škatuli?, 

Si šťastný?, Si smutný? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Pozri na môj 

darček! , Pozri na...! , Nájdi ...! 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

 

Zvieratá: kačka, myš, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

-  odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OSR 
pestovanie 

kvalitných 

medziľudských 

vzťahov 

Uč s. 60 
PZ s.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.61 
PZ s.61 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

V/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo je 

v škatuli?, 

Si šťastný?, Si smutný? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Pozri na môj 

darček! , Pozri na...! , Nájdi ...! 

 
 
Obrázkový diktát 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

 

Zvieratá: kačka, myš, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

  - odpovedá na učiteľove 

otázky 

 

Kreslí podľa diktátu 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.62-63 
PZ: 62-63 
 
 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

V/IV  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

 

Počúvanie 

Nahrávka 

Práca s obrázkom v knihe 

Rozpoznanie zvierat na obrázku 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov, nalepovanie nálepiek 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky: Čo je 

v škatuli?, 

Si šťastný?, Si smutný? 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny: Pozri na môj 

darček! , Pozri na...! , Nájdi ...! 

 

Príbeh 

Zoznámenie sa s postavami a dejom 

podľa obrázka 

      - nahrávka 

      - úloha rolí 

 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

  - zvládne pohybovú 

aktivitu 

  spojenú s  piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu: 

Zvieratá: kačka, myš, 

nosorožec 

Farby: čierna, modrá, hnedá 

oranžová, biela, žltá 

 

 

- reaguje na pokyny učiteľa  

- spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- odpovedá na učiteľove 

otázky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

 Uč.s.64-65 
PZ s.64-65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uč.s.66-67 
PZ s.66-67 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

VI/I Review 7+8 – 

Opakovanie 

 
2 hod. 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

Obrázkový diktát 

Žiak 

 

- spieva počas nahrávky  

   

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

  - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

- krelí podľa diktátu 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OSR 

spoznávanie 

svojich dobrých a 

slabých stránok 

PZ:83-84 
 
 
 
 
 
PZ:85-86 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

VI/II Review –

Celoročné 

opakovanie 
 

 

2 hod. 

 

Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

Žiak 

 

vie sa pozdraviť    

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky  

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

OSR 

rozvíjanie sebaúcty 

a sebadôvery 

PL 



  

M/T Tematický celok/hod.: Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: Poznámky: 

VI/III  Slovná zásoba 

Upevnenie už prebratej slovnej 

zásoby 

 

Kreslenie 

Spájanie, vymaľovávanie, číslovanie 

podľa pokynov 

 

Rozprávanie 

Odpovede na učiteľove otázky 

Spievanie piesne spojené 

počas nahrávky s pohybom / 

ukazovaním /spájaním obrázkov 

Reakcia na pokyny učiteľa 

 

 

Žiak 

 

vie sa pozdraviť    

  a povedať svoje meno 

- spieva počas nahrávky  

- zvládne pohybovú aktivitu 

  spojenú s piesňami 

- ovláda preberanú 

  a opakovanú slovnú 

zásobu 

- reaguje na pokyny učiteľa 

 - spája súvisiace obrázky 

- pracuje s obrázkovým  

  materiálom 

- reprodukuje počuté 

- zvládne úlohu 

  v jednoduchom príbehu 

  podľa obrázka a nahrávky 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

      (rozpráva aj  

      za bábku) 

    - po nahrávke 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby 

prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 

Didaktické hry 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

TPR - Metóda 

celkovej fyzickej 

odpovede 

Jazykové hry 

 

 

individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 
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