
Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 

 

 

Stupeň vzdelania: ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Anglický jazyk 

Školský rok: 20__/20__ 

Trieda: III.A, III.B 

Vyučujúci: 

Učebný materiál :  Mary Bowen, Liz Hosking: English World 1 SB & Workbook, Teacher´s Book, CD, DVD, Dictionary, Flashcards 

Časová dotácia:         3 hodiny      týždenne           (   99 hodín ročne) 

 

Vypracovala: PaedDr. Viktória Csanaková 



 

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

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX/I Welcome Unit 
 

11 hod. 

- slová začínajúce  

   na a-f 

 

- slová začínajúce  

   na g-l 

 

- slová začínajúce  

   na m-s 

 

Žiak vie: 

- Nadviazať kontakt v súlade                 
s komunikačnou situáciou. 
Pozdraviť sa. Rozlúčiť sa. 

Hello. Hi 
I am Emma. 
I am Pete 
 

 
- Pomenovať obrázky, priradiť      

správne na základe počúvania 

počuté slovo ku konkrétnej 

veci, obrázku. 

Individuálna 

a skupinová práca 

žiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD, 

a internetom 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

OSR 

Pozná bežné 

pravidlá  

spoločenského 

kontaktu, 

správa sa 

kultúrne,  

primerane 

okolnostiam a  

situáciám 

 

IX/II   - slová začínajúce  

   na t-z 

 

 

 

- Abeceda 

 

 

 

Žiak vie: 
- Pomenovať obrázky, priradiť      

správne na základe počúvania 

počuté slovo ku konkrétnej 

veci, obrázku. 

- Čítať písmená abecedy. 

- Identifikovať známe hlásky. 

 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Jazykové hry na 
cvičenie výslovnosti, 
hry na cvičenie 
a písanie písmen 

  



- Farby  - Identifikovať farby. 

 - Odpovedať na otázky:               

What colour is it? 

What colour is the umbrella? 

IX/III  - Veľké písmená a ich  

  výslovnosť 

 

 - čísla 1-5 

 

 - čísla 6-10 

- Rozpoznávať písmená na 
základe ich správnej výslovnosti 

 
 
 - Identifikovať čísla. 
 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Jazykové hry na 
cvičenie výslovnosti, 
hry na cvičenie 
a písanie písmen  

  

IX/IV  - veľké a malé 
písmená   abecedy 
 
-  čísla 1-10 
 
 
 
Postavy 
Hra 

Žiak vie: 
 -  Písať písmená abecedy, písať    
    číslice na základe diktovania 
 
 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Jazykové hry na 
cvičenie výslovnosti, 
hry na cvičenie 
a písanie písmen 

  
 
 
 
 
 
 
Uč: s.20-21 
 Uč: s.22-23 
 

X/I U 1 

Hello, Mr Jolly! 

 

Rodina a spoločnosť 

 

Osobné údaje – 

Predstavovanie 

Obchody a 

nakupovanie 

 

-Hračky a farby 
 

Žiak vie: 
 - Pozdraviť, odpovedať na   pozdrav 

- Predstaviť sa  

 - Zdvorilo reagovať v spoločenskej   

situácii 

Hello. Hi. 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

OSR 

- Pestovanie 

kvalitných 

medziľudských 

vzťahov 

 

 



Obchody 

6 hod. 

Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
 
Gramatika – To je... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie – A toy shop 
 

What’s your name? 

My name’s 

                                                                          

- Správne  vysloviť  názvy    hračiek, 

použiť farbu na opis predmetu. 

It’s a car. It’s red. 

Is it a doll? Is it pink? 

Yes. No. 

-Tvoriť  jednoduché vety 

 

  - Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 

týkajúce sa porozumenia textu. 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

                                     
Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby, Inscenačné 
metódy 
 
 
 
 
 
 

 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom a s učebnicou 

 

X/II   
Fonetika 
 
 
Počúvanie, Písanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s a. 
 
- Používať veľké písmeno na začiatku 
vety a bodku na konci. 
 
 - Pomenovať predmety, použiť 
farbu na opis predmetu. 

 
 - Identifikovať známe slová. 
 
 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
 
 

  



Check up – overenie 
vedomostí 
 

 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

 - Reagovať na   bežné pokyny 

v triede 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 

X/III U 2 

Mr Jolly’s Shop 

 

Vzdelávanie 

 

6 hod. 

Škola   a jej 

zariadenie 

 

Nové slová 
a rozprávanie 
 

 

Gramatika – Je to ...? 
Opytovacie zámeno: 

What? 

 

 

 
Čítanie – At school 
 

 

Žiak vie: 
 - Použiť novú slovnú zásobu na    

pomenovanie predmetov v triede 

 - Použiť názvy  základných školských    

  pomôcok a základných farieb 

 

 - Vypočuť si a podať informácie. 

 

 - Odpovedať na otázky:  
 Is it red? Is it a car? 

Yes, it is. No, it isn’t. 

It isn’t a car. It’s a van. 
 
What is it? 
 
 - Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 

týkajúce sa porozumenia textu. 

 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
 
 
Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 

Multikultúrna 

výchova 

- Podnecovanie 

zvedavosti 
a záujmu o svoje 
okolie 

 



X/IV  Fonetika 
 
 
 
Počúvanie, Písanie 
 
 
 
Check up – overenie 
vedomostí 

Žiak vie: 
- Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s e. 
 
 - Písať  o predmetoch v triede, 
identifikovať veľké písmeno na 
začiatku vety a otáznik na konci. 
 
- Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

   - po nahrávke 
Slovné metódy 

Názorné metódy 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

XI/I 
 

U 3 

Good morning! 

 

Človek na cestách 

 

6 hod. 

Dopravné 
prostriedky 
 
 
Nové slová 
a rozprávanie  
 
 
 
Gramatika – Neurčitý 
člen a/an 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 -Identifikovať, správne  vysloviť , 

prečítať a  napísať  názvy daných 

dopravných    prostriedkov  

-Použiť spojenie prídavného  mena   

s  podstatným menom 

 
- Rozlíšiť písanie neurčitého  člena 
It is an umbrella. 

It is a red bike. 

It isn’t a blue car. 

Good morning 

How are you? 

I’m fine, thank you. 
 
 
 
 
 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravná 

výchova 

 

-  Rozvíjanie 
spôsobilosti 
pozorovať svoje 

okolie, 

vyhodnocovať 
situáciu 
z hľadiska 
bezpečnosti . 

 



Čítanie – Fast and 
slow 
 
 
 
 

 - Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 

týkajúce sa porozumenia textu. 

 -Použiť spojenie : neurčitý člen 

+prídavné    meno + podstatné    

meno 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 

XI/II  Fonetika 
 

 
Počúvanie, Písanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check up – overenie 

vedomostí 

Žiak vie: 
- Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s i. 
 
 - Na základe počutého priradiť  
správny obrázok k číslu.  
- Identifikovať známe slová. 

 - Počúvať podstatu, za účelom 
zistenia detailov 
 - Opísať dané dopravné prostriedky 

- Použiť spojenie: neurčitý člen 

+prídavné    meno + podstatné    

meno  

 - Utvoriť  a napísať jednoduché vety 

  

- Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

XI/III Opakovanie 

U 1 – U3 

4 hod. 

Portfólio 
 
Diplom 
 
Test  č. 1 

Žiak vie: 
- Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu  

osvojenej  slovnej zásoby 

Samostatná práca 
 
Metódy diagnostické 
a klasifikačné 

 PZs. 129 
 
PZs.130 
 
 



XII/I  

 

 

Projekt 1: Hračky 
 

 

Žiak vie:  
- Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby, 

 - Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade  s komunikačnou 

situáciou. 

- Prezentovať vlastný projekt 

Projektová metóda TPaPZ 
- prezentovať 
vlastný projekt 

 

U 4 

Bella and Biffo 

6 hod. 

 

Rodina a spoločnosť 

Vlastnosti 

Nové slová 
a rozprávanie 

Žiak vie:  
- Správne  použiť prídavné mená    
opačného významu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUV 

- kultúrne 

sebauvedomenie, 

vnímanie 

vlastných 

emocionálnych a 

sociálnych väzieb 

na kultúru 

bližšieho i 

vzdialenejšieho 

okolia 

 

 



XII/II  Gramatika . prídavné 
mená opačného 
významu 
 
Časovanie 
pomocného slovesa 
to be v jednotnom 
čísle v jednoduchom 
prítomnom čase, 
tvorba otázky, 
záporu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie - Jimbo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetika 
 
 

Žiak vie: 
 - Používať prídavné mená opačného 
významu. 
He is sad. 

Is she Mum? Yes, she is. 

No, she isn’t. 
 
I’m happy. Am I Dan? 

No, you aren’t. 

Yes, you are. 
 
   - Vyjadriť svoj názor k danej 

situácii 

 
 
 - Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 
 - Osvojiť si pojem   rhyming  poems 
 
 - Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s o. 
 

Hranie rolí 
Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 
Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práca s učebnicou a                 
 s pracovným listom 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 

  



XII/III  Počúvanie, Písanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check up – overenie 
vedomostí 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať opis ľudí, priradiť správny 
obrázok k opisu. 
-S porozumením počúvať 

a odpovedať   na otázky 

 - Doplniť  slová, ktoré sa rýmujú do 
básne. Písať vlastné mená. 
 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 

 

Sviatky 1 

1 hod. 

 

Rodinné sviatky 

 

Zbližovanie kultúr 

-  Vianoce 

-  slovná zásoba 

 

 

 

Žiak vie: 
 - Pomenovať  významné  sviatky 

roka:   Vianoce 

-Rešpektovať tradície  iných   

národov    

 - Zaspievať jednoduchú anglickú  

koledu 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REG 

 - spoznávanie 

kultúrneho 

dedičstva našich 

predkov 

MUV 

 - pochopenie a 
rešpektovanie 
faktu kultúrnej 
rozmanitosti 

 



I/I U 5 

Mrs Goody and Pirate 

Jack 

 

Výživa a zdravie 

 

 

5 hod. 

 

 

Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
Jedlá 
 
 Čísla 1 - 10 

 
 
 
 
Gramatika – 
singulár/plurál 
 
 
Väzba there is/there 

are – oznamovacia 

veta, otázka, zápor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie – Grandpa´s 
shop 
 
 

Žiak vie: 
-Čítať a písať čísla od  1-10 

- Pomenovať niektoré druhy   

   ovocia a zeleniny 

- Identifikovať, správne vysloviť,   

  prečítať a napísať  názvy     

  najznámejších  druhov ovocia  

  a zeleniny 
 
 
 - Správne tvoriť množné číslo 
pravidelných podstatných mien: 
lollipops, cakes, sweets 

- Vedieť sa správne opýtať na počet 

a odpovedať na otázku: 

 -  Koľko veľa?  How many are 

there? 

- slovné spojenie:     Tu je/ Tu sú  - 

There are … There is ….Is there 

one …? 

 

- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 
 - Čítať text rozdelený do rolí 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
Dramatizácia  – 

nakupovanie    na trhu 

Metóda učenia sa 

cudzím jazykom 

pomocou úloh 

rečového typu 

 

 

Práca s učebnicou 
a s pracovným listom 
Hranie rolí 

REG 

tradičné jedlá 

 

MUV 

 - podnecovanie 
zvedavosti a 
záujmu o svoje 
okolie 
 

OŽaZ 

 - poznanie 
základných zásad 
správnej 
životosprávy 

 



I/II  

 

 

 

 

 

Fonetika 
 
 
 
Počúvanie, Písanie 
 
 
 
 
 
Check up – overenie 
vedomostí 
 

Žiak vie: 
- Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s u. 
 
 - Počúvať pesničku s pohybovými 
aktivitami. 
 - Doplniť otázky a odpovede. 
Rozlišovať otázky od odpovedí. 
 
 
 -Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

U6 

Happy birthday! 

Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 

 

Človek a príroda 

 

4 hod. 

Rodinné sviatky 
Zvieratá  
Počasie  
Rastliny 
 
Nové slová 
a rozprávanie 
 

Žiak vie: 
 - Použiť novú slovnú zásobu. 

Dokáže priradiť obrázky 

z ponúkaných možností, pýtať sa 

a nadviazať kontakt. 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 

ENV 

 - význam 
zachovania 
druhovej  
rozmanitosti pre 
zachovanie 
biologickej 
rovnováhy na 
Zemi a jej 
ochrana 

 



I/III  Gramatika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie – The garden 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetika, Počúvanie 
Písanie 
 
 

Žiak vie: 

 - Časovať pomocné sloveso to be                
v množnom čísle v jednoduchom 
prítomnom čase ,vie tvoriť otázky, 
zápor.  

 
 - Správne odpovedať na  otázky 

-Správne použiť  tvar  singuláru a   

plurálu 

What are they? 

They’re frogs. 

We’re funny 
 
How old are you? 

I’m six. 

We’re seven 
 
 
 - Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 
 - Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  so sh. 
 - Správne priradiť obrázok podľa 
počutého. Počúvanie podstaty, za 
účelom zistenia detailov 
 - Opísať obrázok. Doplniť vety. 
Dodržať správny slovosled. 

Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 

  



II/I Opakovanie 

U 4 – U 6 

 

3 hod. 

 

 

Check up – overenie 
vedomostí 
 
Portfólio 
Diplom 
 
Test č.2 
 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou. 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 
 
 
 
Metódy diagnostické a 
klasifikačné 
 

  
 
 
PZ  s. 131 
PZ s. 132 
 

II/II 1 hod  
Projekt 2 - Záhrada 
 
 

Žiak vie: 
- Prezentovať vlastný projekt 
-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci. 

Projektová metóda TPaPZ -  Naučiť 
sa prezentovať 
vlastnú prácu 

 



U7 

Where is King Tub? 

 

Náš domov 

 

 

5 hod. 

Môj dom/byt 
 
Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatika                              

- predložky: in, on, 

under 

- prídavné mená  

- zámeno: Where? 

 
 
 

Žiak vie: 
-Identifikovať, správne   vysloviť,   

prečítať a napísať názvy  častí domu 

- Pomenovať miestnosti bytu                         

-  Tvoriť a písať jednoduché vety 

 

 

 

 - Správne používať predložky in, on, 

under.  Správne používať singulár 

/plurál pri tvorbe otázok a odpovedí: 

Where’s my book? 

Where are my pens? 

  - S porozumením spojiť   

  predložku s podstatným  menom 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 

  



II/III  Čítanie - Game 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetika,Počúvanie 
Písanie 
 
 
 
 
Check up – overenie 
vedomostí 
 

Žiak vie: 
- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 - Vyhľadať známe slová a základné 
slovné spojenia,  
 - Zaraďovať podľa sledu udalostí 
 - Tvoriť a písať jednoduché vety. 
 
 
 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci. 

 - Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou. 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

III/I U 8 

This is my family 

Rodina  a spoločnosť 

5 hod. 

Rodina – vzťahy                  
v rodine 
 
 
Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Pomenovať členov rodiny 

- Predstaviť členov rodiny 

 

 

 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 
 

OSR 

- Chápanie 

významu rodiny 
v živote človeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Gramatika     - 

sloveso:  mať 

Opytovacie zámeno 

Who? 

 

 

Základné 

privlastňovacie 

zámená my, your  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie    -   My room                       

-Použiť ukazovacie  zámeno  toto,  

osobné a privlastňovacie   zámená - 

Who is this? 

This is my brother. 

- Jednoduchými vetami opísať  

  svoju rodinu  
 
 
 - Správne používať  tvary slovesa 
mať. 

 

 - Tvoriť a písať vety so slovesom 

mať. 

 - Tvoriť a písať otázky so slovesom 

mať. 

I’ve got a brother. Have 

you got a sister? Yes, I 

have. No, I haven’t. 
 
 
- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metóda práce s knihou 
a s  pracovným listom 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REG 

Pestovanie a 
rozvíjanie citu ku 
krásam regiónu 



III/II  

 

 

 

 

 

 

Fonetika, Počúvanie, 
Písanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Check up – overenie 
vedomostí 
 

Žiak vie: 
- Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s th. 
 - Správne priradiť obrázok podľa 
počutého. Počúvanie podstaty, za 
účelom zistenia detailov. 
 - Napísať opis s používaním spojky 

„and“. 

 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 
v súlade s komunikačnou situáciou. 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

U 9 

Miss Silver 

Rodina  a spoločnosť 

4 hod. 

 

 Čísla 11-20 

 
 
 
Nové slová 
a rozprávanie 

Žiak vie: 
 - Čítať a písať čísla 11 -20 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 

OSR 

- rozvíjanie 
sociálnych 
spôsobilostí 
potrebných pre 
osobný a sociálny 
život a 
spoluprácu 

 



III/III  Gramatika -  tvar 

slovesa mať v 3. os. 

singuláru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie – The space 
woman 
 
 
 
 
 
 
Fonetika, Počúvanie 
Písanie 

Žiak vie: 
 - Použiť tvar slovesa mať v 3. os.    

singuláru 

He’s got a plane. 

Has she got a car? Yes, 

she has. No, she hasn’t. 

-Tvoriť a písať jednoduché vety  

  na základe slovnej zásoby 

-Vyjadriť svoj názor a postoj  

  k danému jedlu 

-Tvoriť vety so slovesom mať rád 

I like grapes. 

How about you? 
 
 
 
- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 
- Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s th. 
 - Identifikovať osoby pri počúvaní 
dialógu 
- Tvoriť vlastnú básničku. 

Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metóda práce s knihou 
a s  pracovným listom 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

  



IV/I 
 

Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti 

 

1 hod. 

Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 

 
Veľká noc 
 
Slovná zásoba 
 
 

Žiak vie: 

-napísať jednoduchý text 
s veľkonočnou tematikou 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 
Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 

REG 

 - spoznávanie 

kultúrneho 

dedičstva našich 

predkov 

MUV 

- podnecovanie 
tolerantných 
postojov                   
k nositeľom 
odlišných kultúr, 
ale súčasne 
zachovávanie 
povedomia 
príslušnosti                 
k vlastnej kultúre 

 

Opakovanie 

U 7 – U 9 

5 hod. 

Check up – overenie 
vedomostí 
 
Portfólio 
Diplom 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 
v súlade s komunikačnou situáciou 
 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 

 PZ s. 133 
PZ s. 134 

IV/II  Projekt  Moja rodina -Vytvoriť  a samostatne  

  prezentovať vlastný projekt  

Projektová metóda TPaPZ  

IV/III  

 

 
Test č.3 
 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

Metódy diagnostické a 
klasifikačné 
 

  



U 10  

The space rocket 

Voľný čas a záľuby 

5 hod 

Záľuby 
 
Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramatika 
 
 

 

Žiak vie: 

 - Správne  použiť dané slovesá vo 

vete 

 

 

 

 

 

 

 
Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú 
činnosť  
Vyjadriť príkaz/zákaz  
 
 - Časovať modálne sloveso can             

v prítomnom čase, tvoriť otázky, 

zápor : 
The rocket can fly. 

Can it jump? 

Yes, it can. No, it can’t. 
 
Stop! Look! Listen! 

Wait! 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 
Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
 
Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 

  



IV/IV  Čítanie – The Earth 
and the sky 
 
 
 
´ 
 
 
 
Fonetika, Počúvanie 
Písanie 
 
 
 
 
 
 
Check up – overenie 

vedomostí 

 

Žiak vie: 
- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 
 - Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s ng. 
 - Identifikovať postavy v príbehu. 
 - Napísať informatívny text so 
správnym použitím slovies. 
 
 
 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou. 

Metóda práce s knihou 
a s  pracovným listom 
 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  

V/I U 11 

Up in space 

Človek a príroda 

 

5 hod 

Počasie 

 
Nové slová 
a rozprávanie 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 -Charakterizovať počasie prídavným    

menom 

 
 
 
 
 
 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

  



Gramatika - 

prítomný priebehový   

čas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čítanie – What are 
you doing 
 
 

 - Použiť prítomný priebehový čas 

   I’m flying. 

You’re singing. 

-  Použiť jednoduché vety na opis  

počasia 

What’s the weather like? 

It’s cloudy. 

Is it cold? 

 

- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 

 
 -Porozumieť a zapamätať si 

jednoduché slová a vety na známe 

témy  
 

Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 
 
 
Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 
Hranie rolí 
Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

V/II  Fonetika,Počúvanie 
Písanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Správne vyslovovať, čítať a písať 
slová  s ll. 
- Identifikovať postavy v príbehu. 
 - Písať o tom, čo robí v 1.osobe 
singuláru. 
 
 
 
 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 
 
 
 
 

  



Check up – overenie 
vedomostí 
 

Žiak vie: 
 - Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 
v súlade s komunikačnou situáciou. 
 
 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 

U 12 

Welcome home! 

Voľný čas a záľuby 

 

4 hod 

Záľuby 
 
Nové slová 
a rozprávanie 
 
 

 - Správne  použiť dané slovesá vo 

vete 

 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

 
Jazykové hry na 
rozvíjanie slovnej 
zásoby 

  

V/III  Gramatika - 

prítomný priebehový  

čas 

 
 
 
 
 
 
 

Žiak vie: 
 - Použiť prítomný priebehový   čas 

He’s eating. It’s fl ying. 

We’re reading. 

They’re jumping. 

 

                                                                       

Metóda učenia sa 
cudzím jazykom 
pomocou úloh 
rečového typu 
 
 
 
 
 
 
 

  



Čítanie – A birthday 
party for Pete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonetika, Počúvanie 
Písanie 
 
 

- Čítať text so správnou 

výslovnosťou. 

 - Porozumieť textu. 

 - Odpovedať na jednoduché  otázky 
týkajúce sa porozumenia textu 
 

 - Porozumieť a zapamätať si 
jednoduché slová a vety na známe 
témy  
 

- Správne vyslovovať, čítať a písať 

slová  s ck. 

 - Počúvať pesničku s pohybovými 

aktivitami. 

 - Napísať krátky príbeh 

Hranie rolí 
Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom 

 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 
 

V/IV Časová rezerva 

3 hod.  

     

VI/I Opakovanie 

U10-12 

6 hod. 

Check up – overenie 
vedomostí 
 
 
 
Portfólio 
Diplom 
 
 

Žiak vie: 
Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou 
 

 
 
 

Fixačné metódy 
Samostatná práca 

  
 
 
 
 
PZ s. 135 
PZ s. 136 
 



VI/II  

 

Test č.4 
 
 
 
 
Projekt č.4: Počasie 
 
 

Žiak vie: 
Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou 

 
 

 

Metódy diagnostické a 
klasifikačné 
 
 
 
Projektová metóda 

TPaPZ 
 - Prezentovať 
projekt 

 

VI/III Záverečné 

opakovanie 

U 1 – U 12 

3 hod. 

 Žiak vie: 
Počúvať, čítať a písať 

s porozumením   v rozsahu 

osvojenej  slovnej zásoby 

-Použiť získané zručnosti pri 

samostatnej   práci 

-Vytvoriť a nadviazať kontakt 
v súlade s komunikačnou situáciou 

Metódy diagnostické a 
klasifikačné 
 

OSR 

 - Prevzatie 
zodpovednosti za 
svoje 
sebavzdelávanie 

 

 

 

 


