
M H tematický celok TÉMA OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD

1.
Nadviazanie 

komunikácie

Pozdravy (Hello, Goodbye), vedieť sa 

predstaviť (What´s your name? My name is...)

Vedieť nadviazať kontakt v komunikácii. 

Pozdraviť sa a  predstaviť sa

2.
Pomenovanie čísel, dní 

v týždni a farieb

Číslovky od 1 - 10, pomenovanie dní v týždni 

(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Satruday, Sunday)

Poznať pomenovania čísel od 1 - 10, dní v 

týždni a vybraných farieb

3.
Pomenovanie školských 

pomôcok
Slovná zásoba (pen, pencil, ruler, rubber, book)

Pomenovať vybrané školské pomôcky  a vedieť 

používať slovnú zásobu v komunikácii

4.
Tvorenie jednoduchých 

otázok a odpovedí
Otázka: "What´s this? It´s a..."

Používať opytovacie zámeno "what´s" pri 

tvorení otázok. Vedieť na ne jednoducho 

odovedať.

5.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

hlások a - d

Slovná zásoba: bag, door, window. Pieseň s 

použitím slovnej zásoby. Písmená abecedy A, B, 

C, D

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať vybrané písmená anglickej 

abecedy

6.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Určovanie počtu slov vo vetách. Počúvanie 

textu a práca s ním.

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

7.
Opakovanie učiva z 1. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (pomôcky v škole) a 

gramatické štruktúry - What´s this? It´s a...

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 
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Osobné údaje
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8. Pomenovanie hračiek Slovná zásoba (doll, ball, teddy, puzzle, car)
Pomenovať vybrané hračky a vedieť používať 

túto slovnú zásobu v komunikácii

9.

Používanie 

privlastňovacích zámen 

(my, your) vo vetách

Zámená "my, your" vo vetách, tvorenie otázok a 

krátkych odpovedí "Yes, it is. / No, it isn´t."

Používať privlastňovacie zámená "môj, tvoj" 

(my, your) pri tvorení otázok a krátkych 

odpovedí

10.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

hlások e - h

Slovná zásoba: kite, bike, train. Pieseň s 

použitím slovnej zásoby. Písmená abecedy 

E,F,G,H

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať vybrané písmená anglickej 

abecedy

11.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: Moje obľúbené veci.

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

12.
Opakovanie učiva z 2. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (hračky) a gramatické 

štruktúry - Is this your/my...? A odpovedí "Yes, 

it is. / No, it isn´t."

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

13.
Pomenovanie častí 

ľudského tela
Slovná zásoba (arms, nose, face, legs, ears)

Pomenovať vybrané časti ľudského tela  a 

vedieť túto slovnú zásobu používať v 

komunikácii

14.

Používanie ukazovacích 

zámen (this/these) a 

tvorenie množného 

čísla podstatných mien

Ukazovacie zámená "this is/these are vo vetách
Používať ukazovacie zámená (this/these) vo 

vetách. Tvoriť množné číslo podstatných mien.

15.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

hlások i - l

Slovná zásoba:fingers, hands, eyes. Pieseň s 

použitím slovnej zásoby. Písmená abecedy I 

J,K,L

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať vybrané písmená anglickej 

abecedy

16.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: Návod na výrobu papierového leva. 

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností
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17.
Opakovanie učiva z 3. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (časti tela) a gramatické 

štruktúry "this is/these are"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

18.
Rozvíjanie porozumenia 

v komunikácii

Frázy: This is (pri predstavovaní). Nice to meet 

you.

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii

19. HALLOWEEN
Poznať význam sviatku v USA a GB, vedieť ho 

porovnať s naším sviatkom Všetkých svätých

20. HALLOWEEN
Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva

21.
Opakovanie 1 - 3. 

lekcie - test
Učivo 1. - 3. lekcie vo forme testu

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich správne 

riešiť, aktívne používať slovnú zásobu a tvoriť 

jednoduché vety

22.
Pomenovanie povolaní 

ľudí

Slovná zásoba (tecaher, pupil, housewife, 

fireman, pilot)

Poznať slovnú zásobu pomenúvajúcu vybrané 

druhy povolaní a vedieť ju používať v 

komunikácii

23.

Používanie osobných 

zámen (he, she) vo 

vetách

Osobné zámená "he, she" vo vetách

Používať tvary osobných zámen on, ona (he,  

she) pri tvorení  viet. Vedieť tvoriť otázky a 

odpovede s použitím týchto zámen.

24.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

hlások M - P

Slovná zásoba:doctor, policeman, farmer, 

postman,zookeper. Pieseň s použitím slovnej 

zásoby.

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať vybrané písmená anglickej 

abecedy

Rodina a 

spoločnosť, 

Osobné údaje
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Ľudské telo, 

Starostlivosť 

o zdravie
pôvod a význam sviatku, práca so slovníkom, 

odhadovanie významu neznámych slov podľa kontextu



25.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: Povolania v rodine. 

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

26.
Opakovanie učiva zo 4. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (povolania) a gramatické 

štruktúry  s použitím zámen "he, she"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

27.
Pomenovanie 

predmetov na ihrisku
Slovná zásoba (seesaw, slide, net, swing, tree)

Poznať pomenovania predmetov na ihrisku a 

vedieť ich používať v komunikácii

28.

Používanie predložiek 

miesta a zámena "kde?" 

(where?)

Otázka: "Where is the...? Odpovede s použitím 

predložiek miesta "in, on, under"

Tvoriť otázky s použitím zámena kde - "where"? 

Používať predložky miesta v, na, pod (in, on, 

under) pri tvorení odpovedí na otázky.

29.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

hlások Q - U

Slovná zásoba: pool, armbands, ice cream, 

frisbee, climbing frame. Pieseň s použitím 

slovnej zásoby. 

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať vybrané písmená anglickej 

abecedy

30.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: Na ihrisku. 

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

31.
Opakovanie učiva z 5. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (na ihrisku). Predložky: 

"in, on, under"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

32.

Rodina a 

spoločnosť, 

vzťahy v R

Pomenovanie členov 

rodiny

Slovná zásoba (mum, dad, sister, brother, 

grandma, grandpa)

Poznať pomenovania rôznych aktivít počas dňa 

a vedieť ich používať v komunikácii

N
O

V
E
M

B
E
R

Rodina a 

spoločnosť, 

Osobné údaje

Voľný čas a 

záľuby



33.

Privlastňovanie 

podstatných mien, DEŇ 

VĎAKYVZDANIA

Privlastňovanie podstatných mien pomocou "´s "
Tvoriť privlastňovanie podstatných mien vo 

vetách

34. DEŇ VĎAKYVZDANIA
Pôvod a význam sviatku, Slovná zásoba: (pilgrims, 

Indians, family, turkey, corn, pumpkin pie, thankful)

Poznať históriu sviatku v USA, poznať názov lode 

Mayflower, používať frázy pri zoznamovaní, vedieť 

vyjadriť vďačnosť

35.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: Rodina na výlete v parku.

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

36.
Opakovanie učiva zo 6. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (členovia rodiny), 

privlastňovanie podstatných mien pomocou " 

´s", Frázy: Be careful. That´s good. I´m on the 

(slide)...

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie, Porozumieť počutému, 

vedieť primerane reagovať, 

37.
Rozvíjanie porozumenia 

v komunikácii

Rozdiely medzi tradíciami sviatkov u nás a vo Veľkej 

Británii a USA

Poznať význam sviatku v USA a GB, vedieť ho 

porovnať s naším sviatkom Mikuláša a Vianoc

38. Projekt - VIANOCE

Slovná zásoba: Santa, Rudoplh, hat, beard, Christmas, 

tree, chimney, present, pudding,  mincepie, candy 

cane, decorate, 

Poznať symboly sviatkov u nás a vo Veľkej Británii a 

USA

39.

Precvičovanie a 

upevňovanie učiva zo 4. 

- 6. lekcie

Slovná zásoba a štruktúry z danej témy (I wish ..., I 

would like, Please, Merry Christmas)

Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva

40.

Precvičovanie a 

upevňovanie učiva zo 4. 

- 6. lekcie

Učivo 4. - 6. lekcie
Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva
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Rodina a 

spoločnosť, 

Rodina - 

vzťahy v 

rodine
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41.
Opakovanie 4 - 6. 

lekcie - test
Učivo 4. - 6. lekcie vo forme testu

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich správne 

riešiť, aktívne používať slovnú zásobu a tvoriť 

jednoduché vety

42. Pomenovanie oblečenia
Slovná zásoba (dress, socks, T-shirt. 

Trousers,shorts)

Poznať pomenovania oblečenia a vedieť tieto 

pomenovania použiť v komunikácii

43.

Používanie 

privlastňovacích zámen 

(his, her) vo vetách

Privlastňovacie zámená "his, her" vo vetách 

Slovná zásoba: shoes, coat, hat, cardigan, 

tracksuit. Pieseň s použitím slovnej zásoby. 

Písmená abecedy A - Z.

Používať privlastňovacie zámená "jeho, jej" 

(his, her) pri tvorení otázok a krátkych 

odpovedí, Porozumieť textu piesne a 

intepretovať jej obsah.

44.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "V obchode"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

45.
Opakovanie učiva                                              

7. lekcie

Slovná zásoba lekcie (oblečenie), 

privlastňovanie zámená "his, her" vo vetách

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

46.
Pomenovanie izieb v 

dome

Slovná zásoba (kitchen, living room, dining 

room, bedroom, bathroom, garden)

Poznať pomenovania izieb v dome a používať 

ich v komunikácii

47.

Tvorenie otázok 

pomocou zámena "kde?" 

(where)

Sloveso byť (to be) v singulári a pluráli (is, are)
Vedieť tvoriť otázky pomocou opytovacieho 

zámena "kde?" (where?) a odpovedať na otázky. 

48.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

skupiny hlások "sh" v 

slovách

Slovná zásoba: upstairs, downstairs, house, 

flat, front door . Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hlásky"sh" v slovách (shoes, sheep, fish)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať skupinu 

hlások v slovách

J
A
N

U
Á
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Domov a 

bývanie, Môj 

byt / dom

Obliekanie a 

móda, 

Základné 

druhy 

oblečenia



49.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "Môj byt"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

50.
Opakovanie učiva z 8. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (izby v dome), Sloveso "to 

be" 

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

51.

Pomenovanie ovocia, 

zeleniny a vybraných 

jedál

Slovná zásoba (lunch box, sandwich, drinks, 

apple, banana, biscuit)

Poznať pomenovania ovocia, zeleniny a 

vybraných jedál a používať ich v komunikácii

52.

Používanie slovesa 

"mať" (have got) vo 

vetách, neurčité členy 

(a,an)

Sloveso "have got / haven´t got

Tvoriť kladné a záporné vety s použitím slovesa 

"mať" (have got / haven´t got). Použiť neurčité 

členy (a, an) vo vetách.

53.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

skupiny hlások "ch" v 

slovách

Slovná zásoba: tomato, pear, grapes, 

pineapple, cherries . Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hlásky"ch" v slovách (chair, teacher, 

chick)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať skupinu 

hlások v slovách

54.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "Môj obedár"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

55.
Opakovanie učiva z 9. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (pomenovanie ovocia, 

zeleniny a vybraných jedál)

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

56.
Rozvíjanie porozumenia 

v komunikácii

Frázy: Hurry up please. Put on your...Take off 

your...

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii

F
E
B
R
U

Á
R

J
A
N

U
Á
R

Domov a 

bývanie, Môj 

byt / dom

Stravovanie, 

Zdravé 

stravovanie



57. Projekt - Oblečenie Projekt " Oblečenie"
Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte

58.

Precvičovanie a 

upevňovanie učiva zo 7. 

- 9. lekcie

Učivo 7. - 9. lekcie
Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva

59.
Opakovanie 7 - 9. 

lekcie - test
Učivo 7. - 9. lekcie vo forme testu

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich správne 

riešiť, aktívne používať slovnú zásobu a tvoriť 

jednoduché vety

60.
Používanie prídavných 

mien pri opise osôb

Slovná zásoba (long, short, blond, brown, curly, 

straight)

Charakterizovať rôzne typy osôb podľa výzoru, 

vedieť ich jednoducho opísať

61.

Používanie slovesa 

"mať" (have got) v 

3.osobe singuláru

Sloveso "has got/ hasn ´t got"

Tvoriť kladné, záporné vety a otázky s použitím 

slovesa "mať" (has got / hasn´t got) v 3. osobe 

jednotného čísla

62.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

skupiny hlások "th" v 

slovách

Slovná zásoba: tomato, pear, grapes, 

pineapple, cherries . Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hlásky "th" v slovách (three, bath, 

teeth)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať skupinu 

hlások v slovách

63.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "List kamarátovi"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

64.
Opakovanie učiva z 10. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (prídavné mená). Sloveso 

"has got/hasn´t got"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 
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Stravovanie, 

Zdravé 

stravovanie

Ľudské telo, 

Starostlivosť 

o zdravie, 

Fyzické 

charakteristik

y



65.

Pomenovanie vybraných 

druhov zvierat a ich 

charakteristika

Slovná zásoba (elephant, giraffe, monkey, big, 

tall, little)

Poznať pomenovania vybraných druhov zvierat, 

stručne ich charakterizovať a vedieť ich názvy 

použiť v komunikácii

66.

Používanie slovesa "mať 

rád"(like/ don´t like) vo 

vetách

Sloveso "like / don´t like"
Vyjadriť súhlas, nesúhlas, svoj názor použitím 

slovesa "mať rád" (like / don ´t like)

67.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

samohlásky "a" v 

slovách

Slovná zásoba: tiger, snake, parrot, polar bear, 

seal . Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hláska 

"a" v slovách (cat, man, fan)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať hlásku v 

slovách

68.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: " V ZOO"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

69.
Opakovanie učiva z 11. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (zvieratá v ZOO). Sloveso 

like / don´ t like.

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

70.
Pomenovanie jedál a 

nápojov

Slovná zásoba (rice, meat, carrots, yogurt, fish, 

bread).

Poznať pomenovania vybraných jedál a nápojov 

a aktívne ich používať v komunikácii

71.

Pomocné sloveso "do" 

pri tovrení otázok a 

odpovedí

Otázka: Do you like...?    Odpoveď: Yes, I do. / 

No, I don´t.

Tvoriť otázky a krátke odpovede použitím 

slovesa "mať rád" (to like)

72.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

samohlásky "e" v 

slovách

Slovná zásoba: milk, juice, water, hot 

chocolate, tea . Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hláska "e" v slovách (bed, pen, red)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať hlásku v 

slovách

M
A
R
E
C

Človek a 

príroda, 

Zvieratá

Stravovanie, 

Jedlá



73.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "Menu"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

74.
Opakovanie učiva z 12. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (jedlá  a nápoje). 

Pomocné sloveso "do"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

75.
Rozvíjanie porozumenia 

v komunikácii

Frázy: Would you like...? Yes, please. / No, 

thanks.

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii

76. Projekt - Jedlo Projekt "Jedlo"
Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte

77.

Precvičovanie a 

upevňovanie učiva z 10. 

- 12. lekcie

Učivo 10. - 12. lekcie
Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva

78.
Opakovanie 10. - 12. 

lekcie - test
Učivo 10. - 12. lekcie vo forme testu

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich správne 

riešiť, aktívne používať slovnú zásobu a tvoriť 

jednoduché vety

79.
Pomenovanie 

zariadenia v byte

Slovná zásoba (rug, bed, cupboard, shelf, 

pillow, blanket)

Poznať pomenovania zariadenia v byte a 

používať ich v komunikácii

80.

Používanie ukazovacích 

zámen "tam je, tam sú" 

(there is, there are)

Ukazovacie zámená "there is, there are"
Tvoriť vety použitím ukazovacích zámen "tam 

je, tam sú" (there is, there are)

M
A
R
E
C

Stravovanie, 

Jedlá

A
P
R
ÍL

Domov a 

bývanie, Môj 

byt / dom



81.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, číslovky do 20,  

výslovnosť samohlásky 

"i" v slovách

Slovná zásoba: číslovky 11 - 20 . Pieseň s 

použitím slovnej zásoby. Hláska "i" v slovách 

(bin, fig, tin)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, poznať číslovky do 20, rozpoznať a 

správne vyslovovať danú hlásku v slovách

82.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: " Moja izba"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

83.
Opakovanie učiva z 13. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (zariadenie v byte). 

Ukazovacie zámená "there is / there are"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

84.
Pomenovanie 

pohybových činností

Slovná zásoba (run, fly, walk, talk, swim, 

climb)

Poznať slovnú zásobu opisujúcu rôzne pohybové 

činnosti a aktívne ju používať v komunikácii

85.

Používanie modálneho 

slovesa "vedieť" (can) 

vo vetách

Sloveso "can / can´t" vo vetách
Používať modálne sloveso "vedieť" (can) a jeho 

záporu pri tvorení viet

86.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

samohlásky "o" v 

slovách

Slovná zásoba: write, draw, sing, dance, cook . 

Pieseň s použitím slovnej zásoby. Hláska "o" v 

slovách (dog, fox, log)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať hlásku v 

slovách

87.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "Zvieratá"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

88.
Opakovanie učiva zo 

14. lekcie

Slovná zásoba lekcie (pohybové činnosti). 

Sloveso can / can´t.

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

M
Á
J

Voľný čas a 

záľuby

Domov a 

bývanie, Môj 

byt / dom



89.
Pomenovanie 

predmetov na pláži

Slovná zásoba (sandcastle, beach, crab, the 

sea, boat, shell)

Poznať pomenovania predmetov na pláži a 

aktívne ich používať v komunikácii

90.

Tvorenie 

rozkazovacieho spôsobu 

slovies ("let´s")

Rozkazovací spôsob "let´s"
Tvoriť rozkazovací spôsob slovies pomocou 

"let´s"

91.

Precvičovanie slovnej 

zásoby, výslovnosť 

samohlásky "u" v 

slovách

Slovná zásoba: sun cream, bat, ice lolly, 

bucket, spade . Pieseň s použitím slovnej 

zásoby. Hláska "u" v slovách (rug, jug, sum)

Porozumieť textu piesne a intepretovať jej 

obsah, rozpoznať a správne vyslovovať hlásku v 

slovách

92.

Precvičovanie a 

upevňovanie 

jednotlivých zručností 

Text: "Pohľadnica z dovolenky"

Aplikovať učivo danej lekcie prostredníctvom 

úloh zameraných na rozvíjanie jednotlivých 

zručností

93.
Opakovanie učiva z 15. 

lekcie

Slovná zásoba lekcie (predmety na pláži). 

Rozkazovací spôsob "let´s"

Aktívne používať slovnú zásobu a gramatické 

štruktúry danej lekcie 

94.
Rozvíjanie porozumenia 

v komunikácii
Frázy: I can´t find my...Look on your....

Porozumieť počutému, vedieť primerane 

reagovať, používať jednoduché frázy v 

komunikácii

95. Projekt - Moja izba Projekt "Moja izba"
Použiť osvojenú slovnú zásobu pri práci na 

projekte

96.

Precvičovanie a 

upevňovanie učiva z 13. 

- 15. lekcie

Učivo 13. - 15. lekcie
Použiť nadobudnuté poznatky pri riešení úloh 

zameraných na opakovanie prebraného učiva

J
Ú

N
M

Á
J

Voľný čas a 

záľuby



97.
Opakovanie 13. - 15. 

lekcie - test
Učivo 13. - 15. lekcie vo forme testu

Porozumieť zadaniam úloh, vedieť ich správne 

riešiť, aktívne používať slovnú zásobu a tvoriť 

jednoduché vety

98.
Opakovanie 

celoročného učiva
Učivo 1. - 15. lekcie

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri opakovaní 

učiva, upevňovať nadobudnuté zručnosti v 

úlohách

99.
Opakovanie 

celoročného učiva
Učivo 1. - 15. lekcie

Aplikovať nadobudnuté poznatky pri opakovaní 

učiva, upevňovať nadobudnuté zručnosti v 

úlohách

J
Ú

N


