
mesiac1 hodina téma obsahový štandard výkonový štandard poznámky

1 úvodná hodina, organizácia 

2
Kto som? – predstavenie sa

(obľúbený 

šport,jedlo,krajina,vysnívaná práca)

prítomný jednoduchý čas 

3
Hláskovanie mena, priezviska, mesta

v ktorom bývam – telefonicky

rozhovor , hranie rolí

Fonetická abeceda – hláskovanie žiak pozná fonetickú abecedu, vie vyhláskovať

svoje základné údaje v telefonickom kontakte 

4

Moja škola , obľúbené

predmety,rozvrh – čítanie s

porozumením

slovná zásoba – škola, väzba there is,

there are, predložky miesta

žiak opíše svoju školu, svoju triedu, pomenuje

školské pomôcky

5
Jeden deň v škole – rozprávanie prítomný jednoduchý čas žiak vytvorí príbeh, aktívne používa prítomné časy

a pozná hodiny

6
Moji spolužiaci, kamaráti –

charakteristika osoby

slovná zásoba – pozitívne vlastnosti

osôb, prítomný čas v tretej osobe

opíše svojho kamaráta, kamarátku, výzor aj

charakterové črty 

7
Moje plány do budúcnosti –

rozprávanie 

Jednoduchý budúci čas a opisná forma

budúceho času 

žiak vyjadrí svoje očakávania od budúcnosti,

aktívne používa základné formy budúceho času
8 Opakovanie 

9

Obliekanie – slovná zásoba, video žiak si osvojí slovnú zásobu a aktívne ju používa v

bežnej konverzácii

10

Hádaj na koho myslím – konverzácia 

11

Móda a obliekanie – kvíz, tímová

práca 

12 Opakovanie 

13
Halloween – čítanie s porozumením Slovná zásoba, porozumenie textu žiak pozná reálie anglofónnych krajín, opíše sviatok

Halloween, porovná ho s Pamiatkou Zosnulých u

nás

14

Nájdi niekoho, kto – konverzácia,

tímová práca 

práca so slovnou zásobou žiak používa slovnú zásobu spojenú s témou

Halloween

o
kt

ó
b

er

1

slovná zásoba – oblečenie prítomný

priebehový čas 

žiak opíše čo má spolužiak na sebe s použitím

prítomného priebehového času, žiak vie vytvoriť

otázku a zápor v prítomnom priebehovom čase

2

3

se
p

te
m

b
er

1

žiak poskytnúť informácie o sebe a svojom živote.

Aktívne používa prítomný jednoduchý čas 

2

3

4



15 Všetci letia na metle – video

16

Všetci letia na metle –

prerozprávanie príbehu, konverzácia 

17
Slávna osobnosť – čítanie s

porozumením 

porozumenie čítaného textu žiak rozumie textu, pozná slovnú zásobu a

gramatické štruktúry v texte 

18
Výhody a nevýhody byť slávnym väzba „would like to“, spojky and, but,

because 

žiak vyjadrí svoj názor, pozná význam spojok a ich

správne použitie

19
Som slávna osobnosť – interview,

hranie rolí 

tvorenie otázok, správny slovosled v

otázkach 

žiak správne tvorí otázky 

20 Opakovanie 

21
Deň vďakyvzdania – video porozumenie počutého textu ,

osvojenie si správnej výslovnosti 

22
Deň vďakyvzdania – vedomostný

kvíz, tímová práca

minulý čas pravidelné/ nepravidelné

slovesá

23

Opis obrázkov k téme jeseň a

vďakyvzdanie

slovná zásoba jeseň, počasie,

oblečenie, úroda   

opíše hlavné znaky jesene, používa osvojenú

slovnú zásobu 

24 Opakovanie 

25

Svätý Mikuláš – konverzácia upevňovanie slovnej zásoby žiak porozpráva o slávení Mikuláša na SR, vyjadrí

svoj názor  

26
Zima – opis obrázkov spojených so

zimou

upevňovanie slovnej zásoby žiak opíše hlavné znaky zimy a používa osvojenú

zásobu 

27
Príprava na Vianoce – konverzácia

28 Vianoce u nás doma – konverzácia 

29 Vianočný kvíz – video, prac. list žiak porozumie videu a osvojí si vetné štruktúry a 

30
Vianočné koledy – posluch s

porozumením 

žiak zaspieva vianočnú koledu a rozumie jej 

31 Môj najlepší deň – opis/príbeh,

konverzácia 

minulé časy žiak porozpráva príbeh a použije minulé časy 

ja
n

u
ár

1

d
ec

e
m

b
er

1

2

slovná zásoba – domáce práce, použitie

pomocných slovies v otázke a zápore

/do, can, should, must/

žiak opíše práce, ktoré vykonáva doma pred

sviatkami 

3

porozumenie videného videa a

počutého textu

n
o

ve
m

b
er

1

2

3

žiak pozná reálie anglofónnych krajín, opíše

tradíciu sviatku Vďakyvzdania, používa vetné

štruktúry z videa

4

o
kt

ó
b

er

4

porozumenie počutého textu  žiak rozumie videnému filmu, vie interpretovať

jeho obsah, vyjadrí svoj názor na danú rozprávku



32 4 ročné obdobia – video

33 4 ročné obdobia – opis obrázkov,

diskusia 
34

Klimatické zmeny – čítanie s

porozumením 

porozumenie čítaného textu

35 Ako chrániť našu Zem? - 
36 Projekt – prezentácia
37 Projekt – prezentácia 

38
Lovin you - posluch piesne,

konverzácia

porozumenie počutého textu  žiak vyjadrí svoj názor na počutý text, 

39
Valentínska báseň – tímová práca  podobne znejúce slová, rým žiak nájde podobne znejúce slová a vytvorí verš

básne o láske 

40
Moje plány na jarné prázdniny –

budúci čas

  väzba going to, will žiak vyjadrí svoje plány na jarné prázdniny, aktívne

používa plánovanú budúcnosť 

41
Pozvanie kamaráta do kina/divadla –

hranie rolí

otázky, zápor v budúcom čase,

modálne sloveso could, would

žiak pozve kamaráta do divadla/kina, poskytne mu

všetky potrebné informácie 

42
Ako sa správať v kine/divadle –

diskusia

príkazy, zákazy, odporúčania žiak vysvetlí ako sa správame v kine a divadle 

43
Inside out – film

44 Inside out – film
45 Problémy mladých ľudí – diskusia 
46 Mladí ľudia – opis obrázkov

47
Hra – pantomíma, pocity slovná zásoba – pocity a nálady žiak si osvojí slovnú zásobu a uhádne predvádzané

slovo
48 Opakovanie 
49 Veľká noc v anglofónnych krajinách– 
50 Veľká noc u nás – diskusia
51 Zdravý životný štýl – posluch 

52
Zdravý životný štýl – opis obrázkov,

diskusia

53
Zdravý životný štýl – kvíz – tímová

práca 
54 Opakovanie 
55 Bývanie na dedine a v meste žiak opíše bývanie v meste a na dedine, porovná a

vyjadrí svoj názor a svoje preferencie  

4
slovná zásoba – Veľká noc žiak diskutuje na tému Veľká noc, používa osvojenú 

slovnú zásobu 

ap
rí

l

1

slovná zásoba – choroby, zdravie,

zelenina, ovocie, šport

žiak si osvojí slovnú zásobu a aktívne sa zapája do

diskusií o zdravom životnom štýle, navrhne svoje

riešenie ako zostať zdravý a fit 

2

3

slovná zásoba, prídavné mená,

stupňovanie prídavných mien, idiomy  

2

3

m
ar

ec

1

porozumenie videného videa,

osvojenie si správnej výslovnosti

poznaných slov

žiak prerozpráva príbeh z filmu, vyjadrí svoj postoj

a svoje pocity 

2
slovná zásoba – mladí

ľudia,pocity,nálady, oblečenie 

žiak opíše život mladého človeka, používa osvojenú

slovnú zásobu z filmu  

3

ja
n

u
ár

1
slovná zásoba, prídavné mená,

stupňovanie prídavných mien, idiomy  

Žiak opíše ročné obdobia u nás a porovná ich s

ročnými obdobiami iných krajín 
2 žiak si osvojí slovnú zásobu a vetné štruktúry

súvisiace s environmentálnou problematikou a

navrhne svoje riešenia 3 modálne slovesá, slovná zásoba –

životné prostredie 

fe
b

ru
ár

1



56
Výhody a nevýhody bývania v meste 

57 Opíš svoje mesto – dedinu 
58 Život v meste – posluch piesne posluch s porozumením, diskusia žiak porozumie slovnej zásobe v piesni 

59
Život v Amerike – video  porozumenie videného videa

60
Život v Amerike – opis obrázkov,

konverzácia 

slovná zásoba, vetná skladba 

61
Bob ide do Arizony – čítanie s

porozumením

62 Bob ide do Arizony – konverzácia 

63
Môj vysnívaný výlet – diskusia podmieňovací spôsob žiak porozpráva o krajinách, ktoré by chcel

navštíviť

64
Ubytovanie v hoteli – hranie rolí  frázy spojené s rezerváciou hotelovej

izby 

žiak v rozhovore so spolužiakom vyjadrí záujem o

ubytovanie v hotelovej izbe 
65 Opakovanie 

66 Zhodnotenie školského rokajú
n

1

2

žiak opíše bývanie v meste a na dedine, porovná a

vyjadrí svoj názor a svoje preferencie  
m

áj
 

1

2

žiak pozná reálie anglofónnych krajín, opíše

Ameriku, využíva vedomosti z geografie a dejepisu 

3

porozumenie čítaného textu,

vypracovanie súvisiacich cvičení

žiak rozumie textu, pozná slovnú zásobu a

gramatické štruktúry v texte 

ap
rí

l

3

slovná zásoba, prídavné mená,

stupňovanie prídavných mien, idiomy  


