
mesiac1 hodina téma obsahový štandard výkonový štandard poznámky

1 úvodná hodina, organizácia vyučovania
2 Kto som?  – predstavenie sa sloveso „to be“ v prítomnom

čase, privlastňovanie zámená,

číslovky , idiomy zamerané na

osobné údaje 
3 Hláskovanie mena, priezviska, mesta v ktorom

bývam 

Fonetická abeceda – hláskovanie žiak pozná fonetickú abecedu a využívajú prí

zadávaní osobných údajov 
4 Moje záujmy a koníčky – konverzácia sloveso like – dislike žiak opíše svoje záľuby a koníčky 
5 Písanie listu priateľovi o sebe prítomný jednoduchý čas žiak používa prítomný jednoduchý čas v

písomnom prejave  
6 Čo má on/ona rada?  Opis obrázkov 3.os. Prítomného času,

frekvenčné príslovky 

žiak si osvojí použitie prítomného jednoduchého

času v 3.os. j.č,žiak používa frekvenčné príslovky

pri opise denného programu, pozná ich správnu

pozíciu vo vete 
7 Opakovanie témy/test 
8 Denný program – video, slovná zásoba,dialógy prítomný jednoduchý a prítomný

priebehový čas slovná zásoba

opis každodenných aktivít a

činností , čas 

žiak opíše svoj denný program, používa správnu

vetnú skladbu a primeranú slovnú zásobu

9 Koľko je hodín? – hodiny, dialógy určovanie času, predložky „to“

,“past“ „at“

žiak vie povedať správny čas 

10 Opakovanie 

11 Jeseň – charakteristika, znaky, konverzácia slovná zásoba počasie, oblečenie,

prítomný jednoduchý čas

žiak opíše znaky jesene, typické počasie, aktivity

spojené s jeseňou

12 Halloween – čítanie,preklad článku čítanie s porozumením žiak porozumie čítanému textu 
13 Halloween game – Who I am žiak pozná reálie anglicky hovoriacich krajín
14 Jeseň – opakovanie 
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3 slovná zásoba, slovosled a vetná

skladba

se
p

te
m

b
er 1 žiak sa vie predstaviť a poskytnúť osobné údaje

v cudzom jazyku

2

3
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15 Video, konverzácia žiak vyjadrí svoj názor na pozerané video,

používa správnu pozíciu vetných členov, kladie

otázky s použitím opytovacích zámien WHEN,

WHY, HOW 
16 Family – slovná zásoba, opis obrázka

17 Family – opis osoby ,konverzácia
18 Opakovanie – Opis rodiny (esej) žiak opíše svoju rodinu v písomnom prejave 
19 Vražda v knižnici –čítanie, preklad príbehu sloveso „byť“ v minulom čase žiak prerozpráva príbeh s použitím minulého

času 
20 Moja obľúbená literatúra/film – konverzácia rozdelenie literatúry žiak aktívne diskutuje na tému literatúra , vyjadrí 

svoj názor na detektívku a opíše svoju obľúbenú

knihu 

21 Svätý Mikuláš –  čítanie a preklad článku
22 Svätý Mikuláš –  zvyky a tradície na Slovensku minulý čas pravidelné/

nepravidelné slovesá
23 Príprava na Vianoce – konverzácia 
24 Vianoce v GB – video
25 Vianoce – konverzácia
26 Moje Vianoce a Nový rok – konverzácia minulý čas pravidelné/

nepravidelné slovesá
27 Zima – opis počasia
28 Zimné športy – konverzácia, pantomíma
29 Zimný kvíz – tímová práca žiak rozumie otázkam v kvíze a pozná odpovede 

30 Cestovanie – druhy dopravných prostriedkov

ja n 31 Cestovanie – opis obrázkov
32 Výhody a nevýhody cestovania vlakom... prídavné mená stupňovanie žiak vystupňuje prídavné mena a použije ich

správne v konverzácii 

33 Moja cesta zo školy domov - konverzácia väzba „how can I get to“,

orientácia 

žiak opíše cestu zo školy domov, správne použije

osvojenú vetnú štruktúru 
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2 slovná zásoba zo zimy, zimné

počasie, oblečenie a športy

žiak vie opísať krásy ale aj nástrahy zimy a

zimného počasia a športov 
3

slovná zásoba spojená s

cestovaním, predložky miesta

žiak si osvojí dopravné prostriedky a predložky

miesta, aktívne ich používa pri opise obrázkov

1

žiak opíše členov rodiny, porozpráva o ich

záľubách, koníčkoch, práci 

n
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3
žiak pozná tradície svojho rodného kraja,

porovná ich s tradíciou vo svete, v konverzácii

využíva osvojené vetné štruktúry a predložky4 slovná zásoba z bývania, there is,

there are, predložky 

d
ec

e
m

b
er 1

o
kt

ó
b

er

slovná zásoba, slovosled a vetná

skladba
4

Slovesá „have got“ prídavné

mená, opytovacie zámená,

prívlastňovacie zámená 



34 Kúpa lístka – konverzácia, hranie rolí

35 Cestovanie – opakovanie 
36 Hra – Bingo, živé pexeso upevňovanie slovnej zásoby žiak využíva osvojenú slovnú zásobu
37 Sv. Valentín – môj vysnívaný chlapec – dievča –

opis

väzba „would like“, slovná

zásoba – povahové črty človeka,

aktivity 

žiak opíše svoj vysnívaný ideál 

38 Valentínska báseň – dialóg, pozvanie homonymá žiak porozumie básni, identifikuje homonymá 
39 Moje plány na jarné prázdniny – budúci čas
40 Pozvanie kamaráta do prírody – hranie rolí

41 Rozprávka – Doba ľadová
42 Rozprávka – Doba ľadová
43 Rozprávka – reprodukcia príbehu, konverzácia
44 Zobúdzanie prírody na jar slovná zásoba počasie,

oblečenie,voľnočasové aktivity,

zvieratá a mláďatá

žiak opíše jar, použije naučenú slovnú zásobu a

osvojí si nové slová

45 Vonkajšie športy a aktivity – slovná zásoba slovná zásoba žiak opíše obrázky športov, vymenuje náradie

potrebné na daný šport 
46 Hra – pantomíma slovná zásoba žiak uhádne predvádzané slová, osvojí si nové

slová
47 Veľká noc v Británii – video
48 Veľká noc u nás – diskusia
49 Opakovanie – opis obrázkov

50 Miesta, ktoré si navštívil – zahraničie

51 Tvoje najobľúbenejšie miesto – konverzácia 

52 Trpné príčastie minulé – osemsmerovka nepravidelné slovesá žiak si zopakuje a upevní správne písanie

trpného príčastia minulého 
53 Opakovanie 
54 Príkazy, zákazy – vonku, v škole, v prírode
55 Príkazy, zákazy – diskusia 
56 Príkazy, zákazy – tímová práca – kvíz
57 Opakovanie 
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1

predprítomný čas,“ have been

to“

žiak si osvojí väzbu „have been to“, rozumie jej

použitiu

ap
rí

l

1

2
modálne slovesá: can, would,

should,must správny slovosled v

otázke   a zápore 

žiak správne používa modálne slovesá, pozná ich

význam, tvorí s nimi otázky a zápor3

3 porozumenie hovorenej reči,

osvojenie si fráz, idiom

žiak porozumie hovorenej cudzej reči, osvojí si

nové slovká, identifikuje naučené slovká a frázy 

m
ar

ec 1

2

3 posluch s porozumením vetná

skladba, vetné členy

žiak pozná tradície u nás a v krajine, ktorej jazyk

sa učí, aktívne používa slovná zásobu z Veľkej

noci, opíše obrázky používa správnu vetnú

skladbu

4

ja
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2

modálne slovesá: can, would,

should, správny slovosled v

otázke   

žiak pozná význam modálnych slovies, používa

ich v konverzácii, správne tvorí otázky  a zápor 

3

fe
b

ru
ár 1

2 budúci čas „will“ a „going to“

otázka budúceho času 

žiak opíše svoje plány na prázdniny, využije

rôzne formy budúceho času, pozve kamaráta do

prírody 



58 U lekára – video 
59 U lekára – hranie rolí
60 U lekára – opis obrázka , nájdi rozdiely, tímová

práca
61 Opakovanie 
62 Jedlá dňa – dialógy slovná zásoba – jedlá, zdravá

strava, nápoje

63 Ovocie zelenina – video, bingo slovná zásoba 
64 Moje obľúbené jedlo – konverzácia 
65 Ako upiecť koláč? Opis pracovného postupu opis pracovného postupu, slovná

zásoba

žiak opíše prípravu jedlá, pozná slovnú zásobu

spojenú s prípravou jedál 
66 Zhodnotenie školského roka
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1

choroby a príznaky, liečba, časti

ľudského tela 

žiak vymenuje časti ľudského tela, opíše

príznaky svojej choroby a navrhne liečbu2

3
žiak diskutuje o stravovacích návykoch, opíše

svoje obľúbené jedlo, jedlo,, vymenuje jedlá,

ktoré nemá rád, osvojí si názvy cudzokrajných

ovocí a zeleniny 
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