
Tematický výchovno-vzdelávací plán  - 4. ročník 

Lekcia 

Téma 

Mesiac 

týždeň 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prier.

téma 

Poznámky 

Štartovacia 
lekcia 
 

September 
1. 

Rodina a 
spoločnosť 

Opakovanie  z F&F 1. 

Opis osoby, predstavenie. 

This is… 

I´ve got 

There are… 

Žiak vie identif. osobu na zákl. opisu.  

Vie sa  predstaviť a predstaviť rodinu . 

 

OSR  

2.  

Lekcia 1 
Školské veci 

3. Škola, 
Domov a 
bývanie 

Riadený text,  opis triedy. 

Ukazovacie zámená, jednot. a množ. číslo 
This/That is … 

These are 

Those are 

Žiak vie rozpoznať podľa opisu. 

Vie  identifikovať podľa počutého.  

Vie  odpovedať na otázky z obrázku . 

Vie informovať a začleniť informáciu. 

 

OSR  

4.  

Lekcia 2 
Pocity 
 

5. Rodina a 
spoločnosť 

Tvorenie otázky, záporu použitie to be 

We´re happy 

Are they hot? 

No, they aren´t  
Použitie stiahnutých tvarov. 

Žiak sa dokáže informovať. Vie vyjadriť 

súhlas, nesúhlas priradiť k sebe 

informácie. Vie rozpoznať slová spojené 

s pocitom. Vie odpovedať na otázky ako 

sa ľudia cítia.  

OSR 
 

 

 

 

Október 
1. 

 

Lekcia 3 
Slovesá I. 

2. Voľný čas a 
záľuby 

Tvorenie otázky, záporu použitie  

to be She can/ can’t 

Can he?                                                           
Riadený text o tom, čo viem urobiť. 

Žiak dokáže vyjadriť schopnosť vykonať 

nejakú činnosť. Vie vybrať správnu info 

z textu na webe. Vie rozpoznať objekty z 

počutého textu. Vie opísať čo dokáže 

žiak urobiť.  

OŽZ  

3.  

R 1 
Opakovanie 
lekcií 1-3 

4. Opakovanie 
lekcií 1-3 

Opakovanie komunikačných situácií, 
gramatic. štruktúr a fráz z lekcií 1-3 

Žiak dokáže komunikovať v 
jednoduchých situačných štruktúrach, 
vie sa orientovať v jednotlivých témach 

TBZ  



lekcií 1 – 3. 

Lekcia 4 
Jedlo a pitie 

November 
1. 

Stravovanie 
 

Stiahnuté tvary. Tvorenie otázky, záporu  

have got 

Have you got? 

I have/haven´t 

Has he got…? 

Has he/hasn´t  

Číslovky do 100. 

Žiak sa dokáže informovať.  
Vie identifikovať, priradiť opis, označiť 

osoby.Vie sa pýtať naučenými otázkami. 

Vie písať  podľa inštrukcií, otázok 

a odpovedí. 

 

OSR  

2.  

Lekcia 5 
Školské 
predmety 

3. Vzdelávanie 
a práca,  
Voľný čas a 
záľuby 

Privlastňovacie prídavné mená our/their.  

We´ve got 

our/their  

Otázky s What/when have you got… 

Žiak vie určiť  o akú miestnosť ide pri 

opise. Vie používať otázku s What/ have 

we got…?  Dokáže identifikovať, 

potvrdiť informáciu, opísať. Vie nájsť na 

webe špeciál. informáciu. 

OSR  

4.  

Lekcia 6 
Slovesá II. 

December 
1. 

Rodina 
a spoločnosť, 
Voľný čas a 
záľuby 

Použitie obyč. prítomného času 

I don´t ….ako komun. fráza I visit 

I don´t have 

Žiak dokáže povedať o čom sa píše v 

texte. Vie reagovať na počutý text. Vie 

používať otázky a odpovede na činnosť 

v prítomnosti. Vie sa Informovať a 

podať informáciu.Vie súhlastiť.   

OSR, 
MDV 

 

2.  

R 2 
Opakovanie 
lekcií 4-6 

3. Opakovanie 
lekcií 4-6 

Opakovanie komunikačných situácií, 
gramatic. štruktúr a fráz z lekcií 4-6 

Žiak ovláda komunikačné situácie a 
slovnú zásobu obsiahnutú v lekciách 4 – 
6. 

TBZ  

Lekcia 7 
Darčeky 
 

Január 
1. 

Rodina 
a spoločnosť, 
Vzdelávanie a 
práca 

 Oboznámenie sa s pravidlom he/she 

+sloveso napr.  likes  

What does he like? 

He likes… 

Žiak vie povedať, čo mám rada/rád. 

Viepochopiť inštrukcie v texte.Vie 

zaradiť informácie podľa počutého.  Vie 

reagovať na otázky s like/dislike  

 

OSR  

2.  



..doesn´t like.. 

Lekcia 8 
Denný režim 

3. Rodina 
a spoločnosť, 
Domov a 
bývanie 

Používanie opytovacích zámien what 

where, when  

What´s the time? 

It´s ..o´clock 

He..at..o´clock 

Žiak vie hovoriť o veciach, ktoré robíme 

vo voľnom čase. Vie odpovedať na 

otázky s opytovacími zámenami Wh ... 

Vie začleniť informáciu. Vie nájsť 

špecifické informácie v texte. Vie určiť, 

čo deje v danom čase.  

OSR, 
MUV 

 

Február 
1. 

 

Lekcia 9 
Pracoviská 
 

2. Doprava 
a cestovanie, 
Človek a príroda 

Obyčajný prít. čas, nácvik otázky  

Where does he work? 

He works in a.. 

Does she work in a  .. ? 

Žiak vie identifikovať a opísať  o čom sa 

hovorí v interview. Dokáže zachytiť 

detaily v texte,  tvoriť otázky a 

odpovede o obľúbených zvieratkách. 

Vie opísať, aké máme v rodine 

povolania. 

OSR, 
MDV  

 

3.  

R 3 
Opakovanie 
lekcií 7-9 

4. Opakovanie 
lekcií 7-9 

Opakovanie komunikačných situácií, 
gramatic.štruktúr a fráz z lekcií 7-9 

Žiak ovláda komunikačné situácie 
obsiahnuté v témach lekcií 7 – 9. 

PPZ  

Lekcia 10 
Počasie 

Marec 
1. 

Človek a príroda Postavenie slov vo vete, slovesá, prídavné 

mená.  

What´s the weather like? 

It´s … 

Put on/Don´t put on … 

Žiak dokáže vyjadriť svoj názor, súhlas, 

nesúhlas. Dokáže opísať počasie. Vie 

označiť o aké počasie ide podľa 

prečítaného textu. Dokáže zachytiť 

rozdiely na základe posluchu. Dokáže 

písať text podľa pokynov o počasí. 

ENV, 
OSR 

 

2.  

Lekcia 11 
Oblečenie 

3. Obliekanie 
a móda, 
Doprava a 
cestovanie 

Priebehový prítomný čas.  

What are you wearing? 

I´m/he´s wearing … 

Žiak dokáže hovoriť o tom, čo majú 

ľudia oblečené. Vie identifikovať a v 

texte označiť špeciálnu informáciu. Vie 

sledovať pokyny podľa posluchu. Vie 

písať text podľa pokynov. 

OSR  

Apríl 
1. 

 

Lekcia 12 
Sviatky 

2. Rodina 
a spoločnosť, 
Domov 

Priebehový prítomný čas – stiahnuté tvary Žiak dokáže identifikovať rôzne jedlá 

v texte. Vie doplniť informáciu z prečít. 

MDV  

3.  



a bývanie   to be.  

What are you/we doing? 

I´m/They´re 

textu, dokáže infromovať a potvrdiť 

informáciu. Vie opísať obrázok. Dokáže 

písať text podľa pokynov. 

R 4 
Opakovanie 
lekcií 10-12 

Máj 
1. 

Opakovanie 
lekcií  10-12 

Opakovanie komunikačných situácií, 
gramatic. štruktúr a fráz z lekcií 10-12. 

Žiak sa dokáže orientovať v témach 
obsiahnutých v lekciách 10 – 12. 

TBZ  

Lekcia 13 
Domáce 
zvieratá 

2. Človek a príroda Prídavné mená – stupňovanie, 

porovnávanie. 

bigger than  

This cow is bigger than that cow 

Don´t open… 

Žiak sa dokáže pýtať sa a odpovedať na 

otázky Where are …? Dokáže zachytiť 

rozdiely medzi izbam. Vie začleniť 

informáciu. Dokáže vyjadriť príkaz, 

zákaz. Vie označiť špecif. detaily z textu. 

Dokáže písať text podľa pokynov. 

 

ENV  

3.  

Lekcia 14 
Spomienky 

4. Voľný čas 
a záľuby, 
Rodina 
a spoločnosť 
 

Obyčajný minulý čas od slovesa  

to be 

I was/I wasn´t 

You were/you weren´t 

Začleniť informáciu 

Žiak dokáže označiť špecif. detaily 

z textu, zachytiť rôzne zvieratká. Vie 

opísať  situáciu použitím minulého času. 

Dokáže vyjadriť želanie, túžbu. Dokáže 

písať text podľa pokynov. 

VMR  

Jún 
1. 

 

Lekcia 15 
Ľudia 

2. Vzdelávanie a 
práca 

Obyč. minulý čas od slovesa to be zápor, 

otázka 

nepravid.mn.č.  

There were some/there weren´t any .. 

men, women, children 

Žiak dokáže prečítať rozprávku, zachytiť 

detaily z textu, vie začleniť informáciu. 

Dokáže zachytiť  jednotlivé situácie 

príbehu, opísať, čo postavy v príbehu 

robia.  Dokáže písať text podľa pokynov. 

  

MUV, 
OŽZ 

 

 3.  

R 5 
Opakovanie 
lekcií 13-15 

4. Opakovanie 
lekcií  13-12 

Opakovanie komunikačných situácií, 
gramatic. štruktúr a fráz z lekcií 13-15 

Žiak sa dokáže orientovať v situáciách, 
gramatických štruktúrach a frázach 
obsiahnutých v lekciách 13 – 15. 

TBZZ  

 



 

Legenda:    

                      OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

 ENV –  Environmentálna výchova 

 MDV – Mediálna výchova 

 MUV – Multikultúrna výchova 

 DOV – Dopravná výchova 

 OŽZ – Ochrana života a zdravia 

 TBZ –  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

  

 


