
Názov predmetu Anglický jazyk,              Family and Friends 3 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne 

Ročník piaty 

Škola ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná 30 

Názov ŠkVP Učíme sa riešiť úlohy života 

ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 2.stupeň základnej školy 

v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 Nižšie stredné vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

 

 

 



Tematický výchovno – vzdelávací  plán z  ANJ pre 5. ročník 

Učebnica Family and Friends 3, druhá edícia 

Mes. Týž.  Hod. Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierez.t. 

SEPT 1 1 Bezpečnosť na hodinách ANJ Zošit č 544, slovník, PZ Žiak chápe a dodržiava pravidlá bezpečnosti. OZO 

  2 Opakovanie učiva zo 4. roč.  Aktivizácia poznatkov a zručností.  

    Komunikačné aktivity. Opakovanie 

slovnej zásoby. 

Žiak vie nadviazať komunikáciu 

 

 

 2 1 Štartér. Moja rodina Rodina, moji rodičia a súrodenci, 

starí rodičia 

Vie  pomenovať členov rodiny, vyjadriť rodinné 

vzťahy. 

VMR 

  2 Porovnávanie Väčší, menší, vyšší, rýchlejší Dokáže porovnať dve veci, zvieratá  

  3 Mesiace v roku 12 mesiacov v roku, mesiac Tvojho 

narodenia ,vek 

Vie  vymenovať a napísať mesiace v roku, povedať, 

v ktorom mesiaci sa žiak narodil, povedať svoj vek. 

MDV 

  4 Čísla, počtové operácie Čísla do sto, plus, mínus, rovná sa Vie  prečítať ľubovoľné číslo do sto, prečítať 

a vypočítať počtové operácie plus, mínus. 

 

 3 1 Lekcia 1. Štáty . Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby. Žiak vie so správnou výslovnosťou pomenovať 

vybrané štáty sveta. 

MUV 

  2 Počúv.a čítanie s porozumením: Oni 

sú z Austrálie 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text a porozumie mu, využíva 

zároveň ilustrácie k príbehu..  

 

  3 Sloveso byť Je som, on/ona je, oni sú. Otázka: 

Where are you from? 

Žiak dokáže utvoriť otázky a odpovedať na ne 

s použitím indícií a ilustrácií. Vie doplniť vynechané 

sloveso byť v správnom tvare. 

OSR 

  4 Tvorenie otázok: Odkiaľ je? Tvorba dialógu podľa obrázkov, 

počúvanie a spievanie piesne.  

Žiak dokáže podľa indícií a ilustrácií utvoriť dialóg. 

Chápe obsah piesne. 

 

  5 Spoluhl. skupiny  Výslovnosť spoluhláskových 

skupín cr, dr,sp, sn, dr 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu. 

 

 4 1 Ročné obdobia. Lenivý macko Osvojenie slovnej zásoby, 

počúvanie a čítanie s porozumením 

Žiak vie pomenovať ročné obdobia chápe text.  ENV 

  2 Kontrola porozumenia  Dokáže vyriešiť úlohy spojené s textom.  

  3 Písanie veľkých písmen. Dialóg Veľké písmená na začiatku vety, 

mesiace, štáty ,mená . Tvorenie 

Žiak vie viesť dialóg o sebe podľa vzoru. Pozná 

pravidlo o písaní í veľkých písmen. 

OSR 



dialógu, obľúbené ročné obdobie 

  4 Lekcia 2.  Šport .   Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané odvetvia športu. OZO 

  5 Počúv. a čítanie s porozumením:   

Môj víkend 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

 

OKT 1 1 Mám/nemám rád Používanie ingovej formy: He/ she 

likes 

Žiak vie vyjadriť svoj názor, čo má/ nemá rád. Pozná 

pravidlo o zakončení 3. osoby na -s 

OSR 

  2 Otázka: Má rád...? Does he like? Osvojenie otázky a krátkej 

odpovede does/ doesn´t 

Žiak aktívne tvorí otázky a odpovede pomocou 

motivačných obrázkov. 

 

  3 Fonetika skupín samohlások Magické e predlžuje samohlásku: 

face, skite rope, June 

Žiak pozná pravidlo o predĺžení samohlásky vo vnútri 

slova. 

 

  4 Čítanie e- mailov Čítanie a počúvanie s porozumením Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

 

  5     

 2 1 Nácvik dialógu: Čo obľubuješ?  Tvorenie dialógov. What do you 

like doing? 

Žiak podľa vzoru a fotografií vie udržať dialóg 

o záľubách, vie poradiť. 

MDV 

  2 Lekcia 3.  Mládež a jej svet.  Slovná 

zásoba 

Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať technické pomôcky modernej 

doby. 

 

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Moje veci 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

 

  4 Privlastňovacie zámená  Váš, náš, ich. Your, our, their Žiak vie intuitívne podľa obrázkov doplniť správne 

zámeno. 

 

  5 Vedieť, môcť  can/ can´t Tvorenie otázky s can a krátke 

odpovede can, can´t. 

Žiak dokáže tvoriť  vety s použitím can podľa 

motivačných obrázkov. Rozumie pokynom a vie ich 

vykonať. 

OSR 

 3 1 Slová na ar Výslovnosť  hláskových  skupín: 

car, park, shark, star, scarf 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu 

 

  2 Počúv .a čítanie s porozumením: 

Naše zbierky 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach. Chápe obsah textu. 

RLK 

  3 Kontrola porozumenia  Žiak dokáže doplniť vety v súlade s textom.  

  4 Nácvik dialógov: Čo zbierajú? Tvorenie dialógov o zbieraní 

predmetov. 

Žiak podľa vzoru a fotografií vie udržať dialóg 

o zbierkach a podať informáciu. 

 

  5 Komunikácia:  Mám rád. Aj ja. I love, I don´t, I prefer, so do I, 

neither do I 

Žiak si osvojí  výrazy hovorovej angličtiny a vie ich 

použiť v dialógu. 

MEV 



 4 1 Počúvanie: Má/nemá rád Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  2 Rozprávanie: Obľubuje/ne- 

obľubuje 

Ben likes plying. Jane doesn´ t like 

shopping 

Žiak vie rozprávať o záľubách svojho kamaráta.  

  3 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 lekcií 1 – 3. 

OSR 

  4     

  5 Práca v pracovnom zošite Práca v pracovnom zošite 

s kooperáciou učiteľa. 

Žiak aplikuje nadobudnuté zručnosti a vedomosti,  

dokáže riešiť úlohy  z lekcií 1 – 3 za občasnej 

pomoci. 

 

NOV 1 1 Test 1 Samostatná práca. Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

 

  2 Lekcia 4. Šport. Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie so správnou výslovnosťou pomenovať vodné 

športy. 

 

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Zabávame sa na pláži 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

ENV 

  4 Prítomný priebehový čas Pravidlá tvorenia ingovej formy . 

Dive – diving, play - playing 

Žiak chápe pravidlo o tvorení slovies v ingovej 

forme. 

OZO 

  5 Tvorenie viet v prítomnom 

priebehovom čase 

Pravidlo o tvorení prítomného 

priebehového času. 

Žiak chápe pravidlo a dokáže  utvoriť vety 

v prítomnom priebehovom čase. 

 

 2 1 Spoluhlásková skupina ll Výslovnosť  hláskových  skupín ll : 

small, ball, tall, wall, mall. 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu. 

 

  2 Počúv.a čítanie s porozumením Sny 

delfínov 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach, chápe obsah textu.. 

OSR 

  3 Kontrola porozumenia Doplnenie vynechaných slov. Žiak chápe text a je schopný  dokončiť vety v súlade 

s textom. 

 

  4 Vodné športy Otázka a odpoveď, ingová forma. 

What do you like doing? 

Žiak  pohotovo reaguje na otázku a odpovedá 

o svojich záľubách. 

MDV 

  5 Lekcia 5. Zvieratá  Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak ovláda správnu výslovnosť novej slov.  zásoby.  

 3 1 Počúv.a čítanie s porozumením: 

Nezbedná opica 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach, chápe obsah textu.. 

 



  2 Tvorenie otázky v prítomnom 

priebehovom čase 

Postavenie pomocného slovesa 

v otázke: Is... ?  Are.....? 

Žiak chápe pravidlo o tvorení  otázky v prít. 

priebehovom čase. 

OSR 

  3  Otázka a krátka odpoveď. Žiak tvorí otázky a používa krátke odpovede.  

  4 Slová s or, aw Výslovnosť  hláskových  skupín: 

Fork, horse, straw, paw 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu. 

 

  5 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Lev a myš 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach, chápe obsah textu.. 

RLK 

 4 1 Kontrola porozumenia  Žiak dokáže doplniť do viet správne slovo.  

  2 Priraďovanie obrázkov Priraďovanie na základe počutého 

textu. 

Žiak dokáže označiť  obrázok po vypočutí 

audionahrávky  na základe porozumenia. 

MDV 

  3 Lekcia 6.  Denný režim Slov. zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať každodenné činnosti.  

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Jimov deň 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  5 Kladné a záporné vety do/don´t Tvorenie záporu pomocou  don´t/ 

doesn ´t 

Žiak sa dokáže rozhodnúť o výbere správnej 

odpovede. 

OSR 

DEC 1 1 Hodiny Celá, pol a štvrť hodina Žiak chápe určovanie času na hodinách v angličtine.  

  2 Hodiny - precvičovanie Priraďovanie obrázkov. Žiak je schopný priradiť činnosti k daným časovým 

údajom. 

VMR 

  3 Tomášov deň. Denný režim Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

MUV 

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Kybernetická škola 

   

  5 Dialóg:   Denný režim Tvorba dialógu o dennom režime.  Žiak je schopný dávať otázky aj odpovedať o svojom 

režime dňa. 

VMR 

 2 1 Komunikácia: Som/nie som dobrý 

v... 

Osvojenie výrazov v komunikácii: 

good at, bad at, quite, very good at 

Žiak dokáže viesť rozhovor v čom je dobrý, dosť 

dobrý veľmi dobrý, alebo zlý. 

MDV 

  2 Opakovanie lekcií 4 -6 Opakovanie komunikačných 

situácií, gramatic. štruktúr a fráz z 

lekcií 4 - 6 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých 

situačných štruktúrach, vie sa orientovať v 

jednotlivých témach lekcií 4 - 6. 

 

  3     

  4 Práca v Pracovnom zošite Práca v pracovnom zošite 

s kooperáciou učiteľa. 

Žiak aplikuje nadobudnuté zručnosti a vedomosti,  

dokáže riešiť úlohy  z lekcií  4 – 6 za občasnej 

 



pomoci. 

  5 Test 2 Samostatná práca. Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

OSR 

 3 1 Projekt: Opis osoby  Moja kamarátka. Môj kamarát Žiak pracuje na projekte a využíva získané vedomosti 

a zručnosti . 

MDV 

  2     

  3 Rozširujúce čítanie Osvojenie slovnej zásoby. Žiak vie prečítať nové slovká so správnou 

výslovnosťou. 

OSR 

  4  Čítanie textu Žiak dokáže prečítať náročnejší text.  

  5  Porozumenie textu. Žiak chápe prečítaný text a vie ho preložiť.  

JAN 1 1 Lekcia7.  Kultúra a umenie. Slovná 

zásoba 

Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané kultúrne objekty. MKV 

  2 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Miesta, kam chodíme 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  3 Frekvenčné príslovky, predložky in, 

on, at v časových údajoch 

Pozícia frekvenčných prísloviek vo 

vete. Použitie predložiek in March, 

on Sunday, at 9 o´clock. 

Žiak chápe pravidlo o pozícii frekvenčných 

prísloviek, vie sa rozhodnúť pre výber správnej 

predložky. 

 

  4 Tvorenie viet s príslovkami Tvorba viet s príslovkami. Žiak dokáže tvoriť vety s príslovkami na základe 

motivačných obrázkov. 

OSR 

  5 Slová s ow. ou Výslovnosť  hláskových  skupín: 

cow, clown,  house,  mouse 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu 

MUV 

 2 1 Počúv. a čítanie filmovej recenzie s 

porozumením 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  2 Kontrola porozumenia  Žiak chápe text a je schopný rozhodnúť o správnosti  

výrokov za textom. 

 

  3 Nácvik dialógu: Rád pozeráš filmy? Tvorba dialógu .Do you like 

watching films? Do you ever go to.. 

Žiak je schopný viesť dialóg o kultúrnych 

zariadeniach, ktoré navštevuje/ nenavštevuje. 

MDV 

  4 Lekcia 8.  Jedlo.  Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané druhy potravín.  

  5 Počúv.a čítanie s porozumením: 

Chcel by som melón! 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečíta, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

RLK 

 3 1 Počitateľné a nepočitateľné 

podstatné mená 

Rozdelenie potravín do dvoch 

skupín a,an alebo some 

Žiak  dokáže rozdeliť dané potraviny  na počitateľné 

a nepočitateľné. 

 



  2 Chcel by som... I would like... Výraz: I woul´d like... Žiak je schopný  vypýtať si vybrané druhy potravín.  

  3 Tvorenie viet. Čo si prajem  Žiak požíva výrazy a, an  / some vo vetách. OSR 

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Moje obľúbené jedlo 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať tex. Chápe obsah prečítaného textu.  

  5 Kontrola porozumenia  Žiak dokáže rozhodnúť o správnosti tvrdení za 

textom. 

 

FEB 1 1 Nácvik dialógu: Čo si prajete? Tvorenie dialógu: What would you 

like? I´d like some bread, a lemon.. 

Žiak si vie vybrať a pomenovať potraviny, ktoré chce 

kúpiť. 

RLK 

  2 Lekcia 9.  Príroda, krajiny.  Slovná 

zásoba 

Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané objekty v krajine.  

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Najrýchlejšie zviera na svete 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  4 Porovnávanie, komparatív príd. 

mien 

Pravidlo tvorenia komparatívu. Žiak pozná pravidlo o tvorení komparatívu a dokáže 

ho doplniť  do viet, rozhodnúť o správnosti výroku. 

OSR 

 2 1 Superlatív prídavných mien Pravidlo o tvorení superlatívu. Žiak vie vytvoriť superlatív od vybraných príd. mien.  

  2 Počúv. a čítanie s porozumením: 

svetové rekordy 

Osvojenie slov. zásoby. Počúvanie 

a spoznávanie známych slov. 

Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach.  

MDV 

  3 Kontrola porozumenia textu. Riešenie cvičení  na porozumenie 

textu.  

Žiak chápe prečítaný text a vie priradiť tvrdenie ku 

geografickým objektom. 

 

  4 Dialóg: Čo je naj...? Tvorenie otázok a odpovedí o naj... 

What´s the biggest, longest, oldest.. 

Žiak je schopný utvoriť jednoduchý kvíz  z reálií 

našej vlasti. 

MDV 

  5 Konverzácia: Orientácia v meste Osvojenie slovnej zásoby. Žiak si osvojuje výrazy z orientácie v neznámom 

meste. 

 

 3 1 Počúvanie a doplňovanie Porozumenie audionahrávky. Žiak rozumie počutý text a vie doplniť  hľadaný 

objekt. 

MDV 

  2 Nácvik dialógu: Cesta do 

športového centra 

Tvorba dialógu. Excuse me. 

Where´s the cinema? 

Žiak na základe indícií a nakreslenej mapky  vie 

usmerniť osobu hľadajúcu určený objekt. 

DOV 

  3 Opakovanie lekcií  7 - 9 Opakovanie komunikačných 

situácií, gramatic. štruktúr a fráz z 

lekcií 7 - 9 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých 

situačných štruktúrach, vie sa orientovať v 

jednotlivých témach lekcií 7 – 9. 

 

  4     

  5 Práca v pracovnom zošite Práca v PZ s kooperáciou učiteľa. Žiak aplikuje nadobudnuté zručnosti a vedomosti,   



dokáže riešiť úlohy  z lekcií  7 - 9 za občasnej 

pomoci. 

MAR 1 1 Test 3 Samostatná práca. Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

 

  2 Lekcia 10. Voľný čas. Slov. zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať miesta na trávenie 

voľnočasových aktivít. 

OZO 

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

V parku 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  4 Modálne sloveso must / mustn´t Význam výrazov must  / mustn ´t Žiak chápe význam výrazov must  /mustn ´t MDV 

  5 Čítanie piktogramov Spojenie obrázku s textom Žiak na základe pochopenia vie priradiť  piktogram 

k textu. 

 

 2 1 Slová na ai, ay, a_e Výslovnosť  hláskových  skupín: 

rain, train, Monday, tray, case , 

race  

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu 

 

  2 Počúv.a čítanie s porozumením: 

Zázvorníkový panáčik 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach. 

 

  3 Kontrola porozumenia  Žiak chápe obsah textu a dokáže rozhodnúť 

o správnosti /nesprávnosti tvrdení. 

OSR 

  4 Disaktická hra: Priraďovanie 

k obrázkom s. 85 

Počúvanie audionahrávky 

s porozumením. 

Žiak je schopný priradiť obrázok k vypočutej 

audionahrávke. 

 

  5 Lekcia 11.  Doprava. Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané druhy dopravných 

prostriedkov. 

 

 3 1 Počúv. a čítanie s porozumením:     

V múzeu 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. Chápe obsah textu. 

MUV 

  2 Jednoduchý minulý čas bol/nebol, 

was / wasn´t 

Tvorenie min. času pomocou was  

/wasn´t  / were / weren´t 

Žiak  sa vie rozhodnúť pre výber výrazu was ,were, 

wasn´t, alebo weren´t 

 

  4 Použitie veľa  alebo žiadny Pravidlo o použití výrazov lots of 

alebo any 

Žiak chápe pravidlo o použití výrazu lots of 

v kladných a any v záporných vetch. 

 

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Petra 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

RLK 

  5 Kontrola porozumenia. Pochopenie prečítaného textu. Žiak chápe obsah textu a vie doplniť vynechané slová 

v súlade s textom. 

 



 4 1     

  2 Počúvanie s porozumením.  Počúvanie a výber odpovede . Žiak dokáže  označiť správne slovo z audionahrávky.  

  3 Lekcia 12.  Opis osoby. Slov. 

zásoba 

Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané výrazy pre opis osoby.  MDV 

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Šikovné dieťa  

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  5 Minulý čas mal / nemal Tvorenie negatívu v min. čase: 

mal/nemal,    had / didn´t have 

Žiak vie doplniť výrazy mal / nemal na základe 

obrázkov. 

 

APR 1 1 Min. čas bol, mal Opis osoby v min. čase. He / she 

was, had 

Žiak  dokáže tvoriť vety v min. čase o osobe 

pomocou he was, she had. 

 

  2 Slová s ig, y, i_e Výslovnosť  hláskových  skupín: 

night, light, sky, dry, smile, shine 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu. 

 

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Moja starká 

Osvojenie slovnej zásoby. 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

OSR 

  4 Kontrola porozumenia Pochopenie textu Žiak chápe obsah textu a vie rozhodnúť o správnosti 

výrokov. 

 

  5 Tvorenie kladných a záporných viet 

v minulom čase 

Použitie had, didn´t have Žiak používa výrazy have a didn´t have vo vetách 

podľa obrázkov. 

 

 2 1 Konverzácia: Poznáš ju? Ona 

vyzerá... 

Nácvik dialógu o kamarátoch. 

What´s  he like? 

Žiak dokáže viesť rozhovor o vlastnostiach detí na 

základe indícií. 

MDV 

  2 Nácvik dialógov s. 98 Vedenie dialógu Žiak vedie rozhovor o svojom kamarátovi.  

  3 Projekt:  Opis osôb na oslave Samostatná práca Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

 

  4 Prezentácia projektu  Žiak pred triedou prezentuje svoju prácu.  

  5 Opakovanie lekcií 10 – 12 Opakovanie komunikačných 

situácií, gramatic. štruktúr a fráz z 

lekcií 10 - 12 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých 

situačných štruktúrach, vie sa orientovať v 

jednotlivých témach lekcií 10 – 12. 

OSR 

 3 1     

  2 Test 4 Samostatná práca Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

 

  3 Lekcia 13. Kultúra. Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie so správnou výslovnosťou prečítať nové 

slovká. 

MUV 



  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Starobylí Egypťania 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

MKV 

  5 Tvorenie negatívu v minulom čase 

žil  /nežil, lived / didn´t live 

Osvojenie výrazov žil/nežil,     

lived / didn´t live 

Žiak sa vie rozhodnúť pre správny výraz vo vete. OSR 

 4 1 Pozitívne a negatívne vety 

v minulom čase 

Pravidlo o pravidelnom tvorení 

jednoduchého min času. 

Žiak chápe pravidlo o tvorení  jed. min. času, vie 

utvoriť negatív  

 

  2 Slová s ow, oa, o_e Výslovnosť  hláskových  skupín: 

snow, elbow ,coat  soap,nose, stone 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu 

 

  3 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Papyrus 

Spoznávanie nových slov. Čítanie 

textu.  

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  4 Kontrola porozumenia  Žiak dokáže doplniť vety v súlade s textom.  

  5 Určenie témy Pomenovať tému odseku v texte Žiak dokáže určiť nadpis jednotlivých odsekov 

v texte. 

 

MÁJ 1 1 Lekcia 14 .Môj deň. Slovná zásoba Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie pomenovať vybrané veci denného 

používania. 

OZO 

  2 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Mal si dobrý deň? 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  3 Tvorenie otázky v minulom čase 

did,  what did,  where did,  when 

 Wh- otázky a krátke odpovede 

v min. čase 

Žiak chápe význam Wh- otázok a dokáže sa 

rozhodnúť pre výber správnej odpovede. 

 

  4 Tvorenie  otázok podľa obrázkov Používanie Wh- otázok  Žiak podľa obr. tvorí Wh- otázky v min. čase 

a odpovedá na ne. 

 

 2 1 Slová s oo, ue, u_e Výslovnosť  hláskových  skupín: 

moon, boot, blue, glue, tune, tube 

Žiak vie správne vyslovovať a písať slová 

s uvedenými skupinami hlások. Rozumie obsah 

rytmického textu 

 

  2 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Školský výlet 

Osvojenie slovnej zásoby. Čítanie 

textu 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

OSR 

  3 Kontrola porozumenia  Žiak dokáže rozhodnúť o správnosti výrokov v súlade 

s textom. 

 

  4 Rozprávanie podľa obrázkov Nácvik dialógu. Žiak  tvorí dialóg na základe motivačných fotografií.  

 3 1 Lekcia 15.  Dovolenka.  Slov. 

zásoba  

Osvojenie novej slovnej zásoby Žiak vie so správnou výslovnosťou pomenovať 

najčastejšie veci v batožine. 

ENV 

  2 Počúv. a čítanie s porozumením: 

Naša dovolenka 

Počúvanie a spoznávanie známych 

slov. Čítanie textu. 

Žiak vie prečítať, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 



  3 Zámery do budúcnosti: Going to Pravidlo o tvorení  budúceho času. Žiak chápe pravidlo o tvorení  bud. času pomocou 

going to. 

OSR 

  4     

  5 Otázka: Is she going to ...? Pravidlo o tvorení otázky v 

budúcom čase: Is he going to visit.. 

Žiak chápe pravidlo o tvorení otázky v bud. čase 

pomocou going to. 

 

 4 1 Tvorenie otázok podľa obrázkov Používanie výrazu going to. Žiak dokáže tvoriť vety v bud. čase pomocou going 

to. 

 

  2 Nácvik dialógu s použitím going to  

s. 121 

Komunikácia s použitím going to. Žiak dokáže viesť dialóg o svojich zámeroch 

v týždni. 

MDV 

  3     

  4 Počúv. a čítanie s porozumením: 

E – mail . Hi Dan 

Osvojenie slovnej zásoby. Čítanie 

textu. 

Žiak vie prečítať text, sleduje nové slovká v slovných 

spojeniach v texte. 

 

  5 Čítanie s porozumením  Žiak chápe prečítaný text a vie ho preložiť.  

JÚN 1 1 Kontrola porozumenia Pravdivé / nepravdivé tvrdenia Žiak dokáže rozhodnúť o pravdivosti výrokov z textu.  

  2 Projekt: Moje prázdniny Samostatná práca. Žiak pracuje na projekte a využíva získané vedomosti 

a zručnosti . 

OSR 

  3 Opakovanie lekcií 13 – 15 Opakovanie komunikačných 

situácií, gramatic. štruktúr a fráz z 

lekcií 13 – 15. 

Žiak dokáže komunikovať v jednoduchých 

situačných štruktúrach, vie sa orientovať v 

jednotlivých témach lekcií 13 – 15. 

 

  4     

 2 1 Práca v pracovnom zošite Práca v PZ s kooperáciou učiteľa. Žiak aplikuje nadobudnuté zručnosti a vedomosti,  

dokáže riešiť úlohy  z lekcií 13 - 15 za občasnej 

pomoci. 

 

  2 Test 5 Samostatná práca Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti. 

 

  3 Opakovanie polročného učiva Upevnenie poznatkov a zručností. Aplikuje nadobudnuté poznatky pri opakovaní učiva, 

upevňuje  nadobudnuté zručnosti.  

OSR 

  4     

  5     

 3 1 Záverečná previerka Samostatná práca Žiak samostatne aplikuje nadobudnuté zručnosti 

a vedomosti.  

 

  2 Rozširujúce čítanie Identifikácia neznámych slov, 

práca so slovníkom 

Žiak  vie vyhľadať neznáme slová v slovníku.  



  3 Veľká Británia Čítanie textu. Žiak chápe obsah textu, vie sa v ňom orientovať. MUV 

  4  Oprava textu. Žiak je schopný  v texte identifikovať chybu 

a opraviť ju. 

 

  5 Oblečenie Čítanie textu s porozumením. Žiak  vie doplniť  vety v súlade s prečítaným textom, 

vie rozprávať o svojim oblečení. 

 

 4 1 Didaktická hra Aktivizácia poznatkov. Žiak rieši úlohy rôzneho typu, kooperuje s so svojou 

skupinou. 

OSR 

  2     

  3 Vyhodnotenie celoročnej práce    

 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj      VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu 

ENV – environmentálna výchova      MDV – mediálna výchova 

MUV – multikultúrna výchova      RLK – regionálna výchova a ľudová kultúra 

DOV – dopravná výchova       OZO – ochrana života a zdravia 

 


