
Učebné osnovy anglický jazyk 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu. 

 

           Anglický jazyk v siedmom ročníku je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností 

žiakov v jazyku. Od začiatku výučby jazyka sa kladie dôraz na ovládanie slovnej zásoby, 

následné ovládanie gramatiky a  komunikáciu. 

          Cieľom jednotlivých tematických okruhov je rozvíjať rečové zručnosti (počúvanie, 

čítanie, ústny prejav, písomný prejav)žiakov a zdokonaľovať správne používanie vybraných 

jazykových prostriedkov.  

           Vzdelávací obsah je rozdelený tieto tematické okruhy: 

-Človek a spoločnosť 

-Domov a bývanie 

-Rodina a spoločnosť 

-Voľný čas a záľuby 

-Šport 

-Veda a technika v službách človeka 

-Krajiny mestá a miesta 

-Človek a príroda 

-Multikultúrna spoločnosť 

-Cestovanie a doprava 

-Vzdelávanie a práca 

-Kultúra a umenie 

-Vzory a ideály 

-Mládež a jej svet 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, 5/3 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 



-Starostlivosť  o zdravie 

 

2. Ciele učebného predmetu. 

 

           Cieľom anglického jazyka na 2. stupni základnej školy je žiakov naučiť všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku.  

           V základnej škole by mali žiaci dostať pevné základy, na ktorých budú budovať svoje 

jazykové zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia, a tak v osobnom, spoločenskom 

a profesijnom živote nájsť uspokojenie a uplatnenie.  

           Úlohou základnej školy je tiež postaviť učenie sa jazyka tak, aby si žiaci postupne 

vybudovali mechanizmus samoštúdia a chápali ho ako celoživotný proces. 

           Aj na 2. stupni základnej školy sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používanie 

prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií.  

 

Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie  

 stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre jazyky: 

Spôsobilosti Funkcie 

Nadviazať kontakt 

v súlade 

s komunikačnou 

situáciou  

Upútať pozornosť 

Pozdraviť 

Odpovedať na pozdrav 

Rozlúčiť sa 

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa 

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

Vybrať si 

z ponúkaných 

možností  

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  

Opraviť (korigovať) 

Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas 



Vyjadriť svoj nesúhlas 

Vyjadriť presvedčenie 

Vyjadriť  vzdor 

Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty  

Vyjadriť svoju 

vôľu 

Vyjadriť svoje želania/túžby 

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

Vnímať 

a prejavovať svoje  

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

Vyjadriť 

očakávania 

a reagovať na ne  

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu   

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím 

Predstaviť svoje  

záľuby a svoj vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu     

Reagovať vo 

vyhrotenej situácii 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného 

Urážať  

Nadávať 

 

 

Stanoviť, oznámiť Vyjadriť príkaz/zákaz 



a prijať pravidlá  

alebo povinnosti  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Získať povolenie, súhlas 

Dať súhlas, povoliť niečo   

Odmietnuť 

Zakázať 

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz 

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  

Reagovať na 

nesplnenie pravidiel   

alebo povinností   

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 

Ospravedlniť sa 

Odmietnuť obvinenie 

Vyčítať  

 

Reagovať na príbeh 

alebo udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť  záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo 

Vyjadriť  nezáujem 

Ponúknuť a 

reagovať  na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

Reagovať na niečo, 

čo sa má udiať v 

budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím 

Poradiť 

Dodať odvahu/Podporiť 

Adresovať niekomu svoje želanie 

Reagovať na niečo, 

čo sa udialo v 

minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho 

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol 

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať 



Reagovať pri 

prvom stretnutí  

Predstaviť niekoho 

Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať 

Predniesť prípitok    

Korešpondovať 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  

Telefonovať Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

Vymieňať si 

názory, 

komunikovať s 

niekým  

 

Začať rozhovor 

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypýtať si slovo 

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili   

Zabrániť niekomu v rozhovore  

Vypracovať 

prezentáciu/predná

šku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu 

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad 

 

 

Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/predná

šku  

 

 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad 

Citovať 

Parafrázovať 

Zúčastniť sa na  

diskusii/Argumento

vať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie 

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie 

Vrátiť sa k téme/ k bodu diskusie 

Uistiť sa 

v rozhovore, že 

moje slová/môj 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie  pochopili moje vyjadrenia 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom problematického 



výklad/môj 

argument boli 

pochopené 

slova/vyjadrenia/frázy   

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu 

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

Porozprávať niečo 

Rozprávať príbeh 

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

I Kompetencie Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a 

učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné 

kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v 

rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa 

týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z 

konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie 

úloh najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a 

hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na 

báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:. 

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 

II Všeobecné kompetencie Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa na 

úrovni A2.1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

-Reagovať pri prvom stretnutí 

-Vypočuť a podať informáciu 

-Predstaviť záľuby a svoj vkus 

-Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

-Vyjadriť svoj názor 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

-Reagovať na dianie v budúcnosti 



-Vyjadriť svoj názor 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

-Reagovať na dianie v budúcnosti 

-Vyjadriť svoj názor 

-Vypočuť si a podať informáciu 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

-Vybrať z ponúknutých možností 

-Vyjadriť svoje schopnosti 

-Nadviazať kontakt v súlade s   komunikačnou situáciou 

-Vyjadriť svoju vôľu 

-Vnímať a prejavovať svoje city 

-Stanoviť a oznámiť pravidlá 

-Reagovať na nesplnenie pravidiel 

-Reagovať na príbeh alebo udalosť 

.  

III Komunikačné jazykové kompetencie Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré 

umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2: 

Dokáže podať  jednoduchý opis a charakteristiku ľudí, životných a pracovných podmienok, 

každodenných zvyklostí, opis  toho, čo má a nemá rád, vo forme krátkeho sledu jednoduchých 

výrazov a viet, 

Dokáže odpovedať na sled jednoznačne formulovaných otázok, najmä ak môže požiadať o ich 

 zopakovanie a  má k dispozícii aj istú pomoc pri formulovaní svojej odpovede, 

Rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti každodenného života za 

predpokladu, že reč je jasne a zreteľne artikulovaná, 

Rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú 

frekventovanú slovnú zásobu každodenného jazyka. 



 Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností.  

 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal:  

1. vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

2. opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

3. uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

4. opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

5. pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

6. dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

7. kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

8. udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

9. pochopiť zámer zadanej úlohy, 

10. účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

11. aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

12. pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

13. byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

14. Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom 

hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal používať: 

1. bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, 



2. základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov, 

3. vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

4. osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

5. niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal: 

1. komunikovať v bežných spoločenských  situáciách, 

2. jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

3. udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov.  

 Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich 

sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby 

a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal: 

1. sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

2. funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, 

strachu,  

3. vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

4. použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 



1. používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Komunikačné  zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a 

dopĺňajú (ide o integrované zručnosti). 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak,  aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná : 

 

1. dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

2. porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,  

3. porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

4. vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  

5. porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  

6. rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

7. pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.   

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú  frekventovanú 

slovnú zásobu. 

 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby  :  

1. dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými 

sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

2. vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné  

informácie,  

3. rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 



4. pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

5. porozumel jednoduché osobné listy, 

6. z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

7. vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.   

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby vedel: 

1. napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

2. napísať jednoduché osobné listy,  

3. zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a  preformulovanie,  

4. stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

5. napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

6. jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

Ústny prejav 

Ústny prejav - dialóg 

 Učiaci sa  dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou 

a voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný 

ju aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: 

1. zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

2. používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

3. sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia,  reagovať na ne,  

4. povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

5. požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 



Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať  jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a 

v škole, opis každodenných zvyklostí a  toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje 

tak, aby dokázal: 

1. v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

2. jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  

3. komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet, 

4. vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a aktivít vo voľnom čase v jednoduchom slede myšlienok,  

5. opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

 

Hodnotenie získaných zručností 

 

Žiak bude hodnotený na základe predvedených jednotlivých kompetencií, ktoré získal na 

vyučovaní predmetu Anglický jazyk. 

Hodnotenia budú ústne, písomne, kontrolné práce(podľa jednotlivých celkov určených 

učebnicou Project 3) a projekty podľa obdobia. 

Klasifikácia podľa Metodického pokynu Č.22/2011- 1.máj 2011 
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OSNOVA PRE  7. ROČNÍK  ZŠ – A1.2/ŠVP,  6 lekcií  z učebnice  PROJECT 4E/3 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Lailin prvý deň.  Prestaví novú spolužiačku.  Plynule vedie rozhovor, odpovedá na 

otázky týkajúce sa svojho života, 

počúva a textu rozumie. 

OSR 

Moj život.  Nový domov.  Pozná svoju pozíciu v rodine, vie 

nazvať členov rodiny, orientuje sa 

v texte. 

OSR, REV 

Moja rodina. Rozprávanie o svojej rodine. O členoch 

rodiny. 

Bez problémov začína konverzáciu, 

vie predstaviť seba aj svoju rodinu. 

OSR, MUV 

Kids – príbeh žiakov. Lailini noví 

priatelia. 

Predstavenie. Rozprávanie o svojich 

záujmoch. 

Samostatne číta, odpovedá na otázky 

týkajúce sa textu. Obohacuje si 

slovnú zásobu o nové slová.  

DOV, ENV 

Evolúcia História o vývoji človeka. Číta text s porozumením, odpovedá 

na otázky. 

MUV, OSR, ENV 

Cesta do vesmíru.  „Will“ – ako forma budúceho času. Čo 

budeme robiť v blízkej budúcnosti. 

Rozširuje si slovnú zásobu, robí 

rozhovor, samostatne odpovedá na 

otázky.  

OSR, MDV, ENV 

Detektív roka. „Will“ – pri rozhodnutí. Urobím to! Správne sa orientuje pri používaní 

„will“, počúva text a samostatne 

dopĺňa daný text.  

DOV, OSR 

Tvoja budúcnosť.  Prítomný priebehový čas, tvorenie 

otázky – krátkych odpovedí, Wh – 

otázky. 

Pýta sa v prítomnom priebehovom 

čase – používa správny tvar slovesa s 

–ing formou. Pozná rozdiel medzi 

Y/N otázkou a Wh-otázkou. 

ENV, OSR 

Vízie do budúcnosti. Tabletová hodina.  Pracuje s textom, dopĺňa požadované 

údaje, samostatne pracuje 

s cvičeniami na tabletovej hodine.  

ENV, OZO 

Jakubova párty. Ponúkaná pomoc. Samostatne reaguje na vzniknutú 

situáciu a ponúka pomoc. 

OSR, OZO 

Doprava. Transport. 

Solárny systém. 

Cesty. Železnice. Letiská. Dokáže sa orientovať v texte. 

Prerozpráva časť textu vlastnými 

slovami.  

DOV, ENV 

Čo sa stalo?  Už sa to stalo... Počúva, rozumie čítanému prejavu, 

odpovedá na položené otázky. 

REV, MUV 

Nebezpečná situácia.  Stalo sa to, keď zároveň prebiehal iný V bežnej komunikácii, pozná rozdiel OSR, OZO 



dej v minulosti. v používaní prítomných časov. 

Vražda v knižnici Domy. Číta s porozumením. Voľne bez 

väčších problémov prerozpráva daný 

text.  

MDV, OSR 

Veľká Británia. 

 

Časové zóny. Orientuje sa v texte, pozná rozdiely 

v čase, rozvíja dialóg vo dvojici. 

OSR, REV  

Mestá. Vyhliadková jazda. Cesta do Londýna. Miesta v meste. Pozná najznámejšie miesta 

v Londýne. Vyjadruje svoje túžby 

o návšteve VB. 

REV, OSR 

Krajčír zo Swaffhamu. Príbeh. Číta s porozumením, plynule 

odpovedá na otázky. 

OSR, REV 

Dylanov plán. Rozprávanie o plánoch do budúcnosti. Bez zaváhania vyjadruje svoje plány 

do budúcnosti, pohotovo reaguje na 

položené otázky, týkajúce sa tejto 

témy. 

OSR, MUV 

New York. 

História o smrteľnom More. 

Čítame o Veľkom Jablku. 

Mor v Európe. 

Počúva , rozumie textu, číta 

s porozumením. Vyjadruje sa k danej 

téme.  

MUV, REV 

Boli úspešní.  Úspešní ľudia a ich zásluhy v minulosti. Úspešne používa v jazykovom 

prejave predprítomný čas, chápe jeho 

význam v anglickom jazyku. 

OSR 

Komix – Už si niekedy liezol na 

horu? 

Predprítomný čas. Tvorenie otázky 

a používanie „ever“ a „ never“. 

Vie použiť v prejave a písomnom 

styku „ever“ a „never“.  

ENV, MUV 

Robíme ľudí uvedomelými.  Čítanie s porozumením. Ken Noguchi. Číta a počúva s porozumením. 

Samostatne odpovedá na otázky 

k textu.  

OZO, OSR, REV, MUV 

Príbeh – Laiine novinky. Užitočné frázy. Používa dennodenné zaužívané 

frázy, robí jazykový prejav bohatším. 

REV, OSR 

Hrdinovia a hrdinky vo Veľkej 

Británii. 

Čítanie s porozumením.  

Na internete bezpečne. 

Pozná známe hrdinov a hrdinky 

Veľkej Británie. 

REV, OZO 

Čo sa deje? Should – shouldn´t. Problem / rada. Dokáže poskytnúť radu pri rôznych 

menších problémoch. 

OZO, MUV 

Komix – Šťastný koniec? Čítanie s porozumením. Modálne 

slovesá „must“ a „have to“. 

Dokáže rozoznať používanie m. 

slovies „must“ a „have to“ podľa 

dôležitosti situácie. 

OSR, MDV 

Ashlyho kamera. Čítanie textu s porozumením. Frázové 

slovesá. 

Číta a textu rozumie. Bez problémov 

do prejavu zaraďuje frázové slovesá. 

OSR, MUV 

Príbeh – Matt. Užitočné frázy každodenného života. Tvorí dialógy na danú tému. OSR 



Značky a návesti.  Druhy značiek a oznamov. Vie aké značky existujú vo VB 

a pozná ich posolstvo. Porovnáva to 

so SK. 

OSR, MUV 

Zdravie. 

 

Ľudské oko. Získava základné 

poznatky o ľudskom oku. 

OSR, OZO 

 

 

Legenda: 

 

Prierezové témy a ich skratky: 

 

DOV  - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MDV  - Mediálna výchova 

MUV  - Multikultúrna výchova 

OZO  - Ochrana života a zdravia 

OSR  - Osobnostný a sociálny rozvoj 

TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

REV - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

                       FIG  - Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


