
mesiac1 hodina téma obsahový štandard výkonový štandard poznámky

1 úvodná hodina, organizácia 

2
Vzťahy medzi ľuďmi - opis obrázkov slovná zásoba - vzťahy medzi ľudmi -

hádka, vzťah, nájsť riešenie..

3
Vzťahy medzi ľuďmi - opis svojich

vzťahov v rodine

slovná zásoba vzťahy medzi ľuďmi žiak opíše vzťahy so svojou mamou, otcom,

súrodencom, aktívne používa osvojenú slovnú

zásobu

4

Vzťahy medzi ľuďmi - dávanie rady prvá podmienka žiak pozná štruktúru formovania prvej podmienky

a správne ju používa v komunikácii

5
Vzťahy medzi ľuďmi - požiadanie o

radu, dialógy

prvá podmienka žiak správne tvorí otázky a odpovedá primerane

jeho úrovni 

6
Priatelia, vzťahy medzi ľuďmi - video posluch s porozumením, diskusia žiak zachytí informácie povedané vo videu,

diskutuje a vyjadrí svoj názor na danú tému

7
Prečo si to spravil? súvetia s neurčitkom (to infinitive

clauses)

žiak si osvojí správnu štruktúru neurčitkových viet

8 Opakovanie 

9

Trúfol by si si - opis obrázkov (zmena

výzoru)

slovná zásoba – netradičný vzhľad, oblečeniežiak si osvojí slovnú zásobu a aktívne ju používa v

bežnej konverzácii

10

Trúfol by si si diskusia druhá podmienka žiak si osvojí štruktúru tvorenia druhej 

podmienkovej vety

11

Prírodné katastrofy - video slovná zásoba - prírodné katastrofy, posluch s porozumenímžiak zachytí informácie povedané vo videu, 

diskutuje a vyjadrí svoj názor na danú tému

12
Varovanie a rady opis obrázkov s použitím druhej podmienkyžiak vysloví svoj názor na obrázky s použitím 2 

podmienkovej vety 

13
Into the wild - film Slovná zásoba, porozumenie filmu žiak rozumie videnému filmu, vie interpretovať

jeho obsah, vyjadrí svoj názor na daný film

14

Into the wild - film práca so slovnou zásobou žiak používa slovnú zásobu spojenú s témou

Halloween

15 Into the wild - obsah filmu obsah filmu
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žiak si osvojí slovnú zásobu o vzťahoch medzi ľuďmi 

a aktívne ju používa
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žiak žiak 15 vetami gramaticky správne napíše

obsah filmu,alebo recenziu



16 Opakovanie 

17
Olympijské hry - čítanie s

porozumením, posluch

porozumenie čítaného textu žiak rozumie textu, pozná slovnú zásobu a

gramatické štruktúry v texte 

18
Olympijské hry, športy - opis

obrázkov

slovná zásoba zo športov a náradia žiak pozná a aktívne používa slovnú zásobu zo

športov, opíše obrázky a vyjadrí svoje preferencie

19
Minulý čas a predprítomný čas minulý jednoduchý čas a predprítomný žiak si osvojí používanie minulých časov

20 Mám problém - opis obrázkov... opísať obrázky s náznakom šikanovania žiak opíše obrázky a použije vhodnú slovnú zásobu 

21
Mám problém - role play, dialógy role play, dialógy žiaci vedú dialóg týkajúci sa problému mladých ľudí

22
Deň vďakyvzdania – vedomostný

kvíz, tímová práca

minulý čas pravidelné/ nepravidelné

slovesá

23

Nakupovanie odevov - reklamácia slovná zásoba z nakupovania oblečenia

a ich vrátenia, roleplay

žiak používa osvojenú slovnú zásobu v dialógoch so

spolužiakom

24 Opakovanie 

25

Povolania - opis obrázkov upevňovanie slovnej zásoby žiak opíše jednotlivé povolania s primeranou

slovnou zásobou a so správnou gramatikou

26 Povolania - hra upevňovanie slovnej zásoby žiak opíše hlavné znaky povolania 

27
Dohovorenie si schôdzky - video posluch s porozumením, roleplay žiak porozumie videu, vedie podobnú konverzáciu 

so spolužiakom v roleplay 

28
Príslovky času - gramatika príslovky času žiak správne používa príslovky času vo vetách

29 Superbad - film žiak porozumie videu a osvojí si vetné štruktúry a 

30
Superbad film žiak zaspieva vianočnú koledu a rozumie jej 

31 Hra na zopakovanie časov - rebríky,

wordwall 

minulé časy, budúce časy, podmienky žiak správne doplní pomocné slovesá do otázok 

32 Tvorenie otázok - gramatické minulé časy, budúce časy, podmienky 

33 Tvorenie otázok - gramatické

cvičenia

minulé časy, budúce časy, podmienky 

34
Pohovor do zamestnania - slovná

zásoba

slovná zásoba k hladaniu práce a

pohovoru do zamestnania

žiak si osvojí slovnú zásobu a vetné štruktúry 

súvisiace s hladaním zamestnania/brigády
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2



35 Pohovor do zamestnania - roleplay role play, dialógy žiak konverzuje so spolužiakom na danú tému
36 Moje vysnívané povolanie - opis opis svojho vysnívaného povolania žiak opíše svoje povolanie v rozsahu 150 slov

37
Moje vysnívané povolanie - ústna

prezentácia 

opis, prezentácia žiak ústne odprezentuje vopred pripravený opis

38
Make you feel my love - posluch

piesne 

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
Mass media - opis obrázkov opis obrázkov rôznych typov 

massmedií

žiak opíše obrázky a použije vhodnú slovnú zásobu

z oblasti mass médií

42
Mass media - výhody a nevýhody

moderných technologií - opis

obrázkov

diskusia žiak vyjadrí svoj názor na prílišné trávenie času s

modernými technológiami

43
Nakupovanie a predávanie - trpný

rod 

gramatické cvičenia 

44
Nakupovanie a predávanie - trpný

rod 

gramatické cvičenia 

45 Kupovanie lístka - video 
46 Kupovanie lístka - roleplay 
47 Hra – rebríky trpný rod žiak správne tvorí trpný rod
48 Opakovanie 
49 the perks of being a wallflower - posluch s porozumením

50
the perks of being a wallflower .

Video

posluch s porozumením

51
Hotels in London - čítanie s

porozumením

čítanie s porozumením žiak porozumie textu a správne vypracuje cvičenie

52 Rezervácia hotelovej izby - roleplay role play, dialógy žiak konverzuje so spolužiakom na danú tému

53
Človek a spoločnosť - empatia - život

v chudobe

opis obrázkov žiak opíše obrázky a vyjadrí svoj názor

54
Človek a spoločnosť - diskusia o

detskej práci (child labour, TB 69 -

optional extra)

diskusia žiak vyjadrí svoj názor na danú tému

55 Nepriama reč  - popis obrázkov nepriama reč 
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žiak správne používa trpný rod vo vetách, v

gramatických cvičeniach, tvorí otázky, 

2
slovná zásoba, posluch s porozumením žiak zachytí informácie povedané vo videu
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žiak porozumie filmu, pochopí jeho hlavnú

myšlienku
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žiak si osvojí štruktúru tvorenia nepriamej reči, 

tvorí gramaticky správne vety 



56
Nepriama reč - konverzačné lístočky

57 Miesta v meste - opis obrázkov prvá podmienka, prítomné časy, žiak popíše na akých miestach dostane príslušné 

58
Miesta v meste - diskusia prvá podmienka, prítomné časy, 

budúce časy 

žiak popíše na akých miestach dostane príslušné 

služby, správne používa gramatiku osvojenú počas 

štúdia 

59
William Shakespeare - dopĺňanie

časov do textu

gramatické cvičenie žiak doplní správny čas do textu

60
William Shakespeare -

najpoužívanejšie frázy z textov

slovná zásoba, slovné spojenia žiak si osvojí novú slovnú zásobu a použije ju pri 

dopľňaní obdržaných prac. listov

61
Zamilovaný Shakespeare - film

62 Zamilovaný Shakespeare - film
63 Opakovanie mix časov žiak správne používa osvojené časy vo vetách 
64 Opakovanie mix časov žiak správne používa osvojené časy vo vetách 
65 Opakovanie žiak správne používa osvojené časy vo vetách 

66 Zhodnotenie školského roka
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porozumenie počutého textu  žiak rozumie textu, pozná slovnú zásobu a

gramatické štruktúry v texte 


