Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu Konverzácia v anglickom jazyku pre 7. ročník
Stupeň vzdelania:
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Konverzácia
2 hodiny týždenne

Počet hodín:

66 hodín ročne

Mesiac Hod.

1.

Tematický celok

Úvodná hodina

Výkonový štandard

Žiak je oboznámený
s predmetom a uvedomuje si
dôležitosť konverzácie.

2.

Fonetická abeceda – hláskovanie

Žiak pozná fonetickú abecedu a
vie ju používať pri hláskovaní.

3.

Jednoduchý prítomný čas –
konverzácia, otázky a odpovede.

Žiak porozumel používaniu
prítomného času jednoduchého a
jeho forme.

4.

Prítomný čas priebehový –
precvičovanie, konverzácia, stolné
hry.

5.

Prítomné časy – otázky a odpovede.

Žiak porozumel využitia
prítomného priebehového času
pri opise práve dejúcich sa
činnosti a jeho forme.
Žiak ma precvičené prítomné
časy v konverzácii.

IX.

Ročník: siedmy
Triedy: VII.A, VII.B

6.

Konverzácia - prítomný priebehový
čas – video

Žiak ma upevnenú formu
a použitie prítomného
priebehového času.

7.

Konverzácia – prítomný čas
jedn., každodenné aktivity.

8.

Konverzácia – prít. čas jed. tretia
osoba

Žiak ma precvičený prítomný
čas jednoduchý pri opise
každodenných aktivít. Je
schopný rozpoznať tretiu osobu.

9.

Konverzácia – prítomný jednoduchý
a priebehový čas.

Žiak má posilnenú komunikáciu
v anglickom jazyku.

10.

Opakovanie na test č. 1

11.

Test č. 1

Žiak má precvičené pravidlá,
formy a používanie prít. č.
Žiak vie použiť nadobudnuté
vedomosti.

12.

Analýza testu

Žiak vie rozpoznať svoje chyby
a opraviť ich.

13.

Minulý čas jednoduchý – Čo si robil
včera?

Žiak je oboznámený
s formou a použitím
minulého času.

14.

Minulý čas – pravidelné
slovesá

Žiak vie tvoriť minulý čas
pomocou prípony.

15.

Minulý čas - nepravidelné slovesá

Žiak pozná nepravidelné
slovesá.

16.

Minulý čas – precvičovanie
nepravidelných slovies

Žiak ma precvičené nepravidelné
slovesá.

17.

Minulý čas – konverzácia, otázky
a odpovede.

Žiak vie použiť minulý čas
v konverzácii.

X.

XI.

Žiak vie použiť minulý čas
v konverzácii.
18.

Minulý čas – konverzácia, otázky
a odpovede

19.

Minulý čas – písanie príbehu
v minulom čase
Minulý čas – prerozprávanie príbehu
v minulom čase.

Žiak má upevnené používanie
a formu minulého času.
Žiak ma precvičené rozprávanie
príbehu v minulom čase.

21.

Minulý čas- opakovanie na test č. 2

22.

Test č. 2

Žiak má upevnenú formu
a používanie minulého času.
Žiak vie použiť svoje vedomosti.

23.

Analýza testu

24.

Budúci čas - /will/

25.

Konverzácia budúci čas
s /will/

26.

Budúci čas – /going to/

20.

XII.

27.

28.

Žiak vie použiť minulý čas
v konverzácii.

Žiak vie rozpoznať svoje chyby
a napraviť ich.
Žiak vie ako vytvoriť
budúci čas.
Žiak vie vyjadriť
budúcnosť.

Žiak pozná formu ako ma
vyjadriť naplánovanú
budúcnosť.
Konverzácia – budúci čas s /going to/ Žiak ma precvičenú konverzáciu
v budúcom čase.
Konverzácia - / will a going to/

Žiak pozná rozdiel medzi /will
a going to/.

Žiak ma upevnené
nadobudnuté vedomosti.

29.

Opakovanie – budúce časy

30.

Test č. 3

Žiak vie použiť svoje
vedomosti.

31.

Analýza testu

Žiak vie rozpoznať svoje
chyby a napraviť ich.

32.

Pozeranie rozprávky v anglickom
jazyku.

Žiak prijíma autentické
nahrávky v anglickom
jazyku. Vie porozumieť deju.

33.

Pozeranie rozprávky v anglickom
jazyku.

Žiak vie zreprodukovať čo videl.

34.

Písanie - obsah rozprávky

35.

Konverzácia – prerozprávanie
rozprávky

Žiak vie prerozprávať dej
rozprávky.

36.

Môj obľúbený film - rozprávanie

Žiak je schopný
porozprávať o svojom
obrúbenom filme.

I.

Žiak vie napísať stručný
obsah rozprávky.

II.

37. Moja rodina

38.
39.

Moja rodina

Zvieratá

Žiak vie povedať informácie
“
o svojej rodine má posilnenú
slovnú zásobu.
Konverzácie k rôznym témam
Žiak vie povedať informácie
o svojej rodine má posilnenú
slovnú zásobu.
Žiak vie opísať svoje
obľúbené zviera.

40.

Zvieratá

Žiak vie povedať aké je obľúbene
zviera inej osoby.

41.

Príroda

Žiak vie viesť jednoduchú
konverzáciu o prírode.

42.

Prázdniny, dovolenka

Žiak vie viesť jednoduchú
konverzáciu o dovolenke
a prázdninách.

43.

Sviatky – Vianoce

Žiak vie porozprávať o sviatkoch.

44.

Sviatky – Veľká noc

Žiak vie porozprávať o sviatkoch

45.

História Veľkej Británie
a Ameriky

Žiak vie základné informácie
o histórii.

III.

46. Ústne skúšanie

Žiak je schopný preukázať svoje
vedomosti a zručnosti.

47.

Môj idol

Žiak má precvičené rozprávanie
o svojom idole.

48.

Jedlo – v reštaurácii – rolové hry

Žiak má precvičené dialógy
v reštaurácii.

49.

Jedlo – v reštaurácii – rolové hry

Žiak má precvičené dialógy
v reštaurácii.

50.

U lekára – rolové hry

Žiak má precvičené dialógy
a slovnú zásobu - U lekára.

51.

U lekára – rolové hry.
Ústne skúšanie

Žiak je schopný preukázať
svoje vedomosti a zručnosti.

52.

Moja budúcnosť – sny a ciele,
zamestnania.

Žiak vie porozprávať
o svojej budúcnosti.

53.

Slovensko a Trenčín

Žiak sa vie vyjadriť a opísať
krajinu a mesto kde žije.

IV.

55.

Slovensko a Trenčín. Ústne skúšanie. Žiak je schopný preukázať svoje
vedomosti a zručnosti.
Žiak vie použiť slovnú zásobu
Nakupovanie
a základné frázy pri
nakupovaní.

56.

Nakupovanie – rolové hry

Žiak vie použiť slovnú
zásobu a základné frázy
pri nakupovaní.

57.

Riešenie problémov – rolové hry

Žiak vie vyriešiť jednoduchý
problém.

54.

58. Moje zdravie

Žiak vie porozprávať
o zdravom životnom štýle.

V.
59.

Životné prostredie

60. Ústne skúšanie

61. Moje vysnívane krajiny

62.

Môj vysnívaný dom / byt.

Žiak vie porozprávať
o životnom prostredí
Žiak je schopný preukázať
svoje vedomosti
a zručnosti.
Žiak vie porozprávať
o svojej vysnívanej krajine.

Žiak vie porozprávať o svojom
vysnívanom dome/byte.

63.

Zaujímavé miesta na zemi.

Žiak vie porozprávať
o zaujímavých miestach.

64.

Dokumentárny film

Žiak je schopný porozumieť filmu.

65.

Dokumentárny film

66.

Zhodnotenie celého školského roka

Žiak je schopný porozumieť
filmu a zreprodukovať ho.
Žiak je oboznámený
s hodnotením jeho celoročnou
prácou a rastom.

VI.

