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UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: ANGLICKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 5. - 9. Ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník 5.A, 5.B, 5.C ČUP, LES, LAZ, VUČ 

6. ročník 6.A, 6.B LES, VUČ, ČUP, LAZ 

7. ročník 7.A,  7.C MZM, LES,  

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M LAZ, ČUP, LES, MZM, VUČ 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M LAZ, LES, VUČ 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 3 4 

6. ročník 3 4 

7. ročník 3 3 

8. ročník 3 3 

9. ročník 3 3 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



 
JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych 

schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané 

tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. 

 Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa 

vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych 

kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania 

v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil 

komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 

podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 

najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 

pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň 

vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

 

 

 



 

 

UO 

Piaty ročník  
    

              

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Komunikácia  Rozvíjanie 

intrapersonálnych 
kompetencií Vedieť sa 
predstaviť, opýtať a 
odpovedať Povedať kde 
niekto je Použitie slovesa  
to be Osvojiť si 
terminológiu príslušníkov 
rodiny Číslovky od 0-90 
Osvojiť si osobné 
a privlastňovacie zámená,  
názvy mesiacov,  anglickú 
abecedu Osvojenie 
tvorenia množného čísla 
a nepravidelností 
Predložky miesta  

Žiaci sa vedia predstaviť 
Žiaci pripravia projekt o 
rodine Žiaci vedia vyjadriť 
dátum Žiaci vedia opísať 
svoju triedu 

OSR, MUV 

  1.-9 - Krajiny a 
národnosti (A) 

  10.-16 - Tvoja rodina (B) 

X. 17.-21 - Základné a radové 
číslovky 

  22.-28 - Tvoja trieda (C) 

    Komunikácia Zvládnutie terminológie 
vybavenia triedy a školy 
Rozvrh hodín Rozkazovací 
spôsob 4. pád os. zámen 
Ukazovacie zámená 
Opísanie fyzického vzhľadu 
osoby Používanie členov 
Zopakovať učivo  A – F 
Overiť zvládnutie učiva  

Žiaci pripravia projekt  
o svojej izbe Žiaci vedia 
opísať vzhľad osoby  

OSR, MUV, TBZ 

  29.-36 - Tvoja škola (D) 

XI. 37.-43 - Tvoja izba (E) 

  44.-50 - Tvoje fotografie 
(F) 

XII. 51.-52 - Opakovanie 
a aktivity 

  53.-54 - Test:  Get  Ready 

    Výzva - Modul 1 Rozprávanie o osude 
postihnutých ľudí 
Rozprávanie 
o schopnostiach a 
záujmoch Vyjadriť svoje 
schopnosti pomocou 
slovesa can – can´t  
Tvorenie otázky a záporu  

Žiaci pripravujú interview 
so známym športovcom 
Žiaci aktívne vyplňujú 
formulár  

OSR, OZO, TBZ 

  55.-62 - Bez hraníc 

I. 63.-70 - Tvoje zručnosti 

  71.-77 - Stretnutie 

II. 78.-79 - Opakovanie a test 

    Rozcvička - Modul 2 Rozprávať o športových 
aktivitách, zdravej výžive 
Informácie o športovcoch 
Osvojiť si sloveso have 
got/has got Osvojiť si 
používanie genitívu  

Žiaci napíšu textovú 
správu o súčasných 
aktivitách Žiaci pripravia 
projekt o obľúbenom 
športovcovi  

OSR, OZO, TBZ 

  80.-84 - Športové aktivity 

III. 85.-90 - Športová móda 

  91.-96 - Stravovacie 
návyky 
športovcov 

IV. 97.-101 - V parku 

  102.-103 - Naprieč kultúrami 

  104.-105 - Opakovanie a test 

    Riziká - Modul 3 Rozprávať o povolaniach,  
o rutine Čítať o práci 
požiarnikov 
a o predchádzaní úrazom 

Žiaci pripravia reportáž 
o úrovni športových aktivít 
vo vlastnej triede  

OSR, OZO, TBZ 

  106.-113 - Požiarnici 

V. 114.-121 - Bezpečnosť na 
prvom mieste 



VI. 122.-129 - Zábavný park Osvojiť si používanie 
prítomného jednoduchého 
času Upevňovanie 
prítomného jednoduchého 
času s dôrazom na 3.osobu  

  130.-132 - Opakovanie a test 

 

 

 

Šiesty ročník 
     

              

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Voľný čas - Module 4 Osvojiť si slovnú zásobu 

na tému voľný čas, 
frekvenčné príslovky 
Naučiť sa používať 
frázové slovesá Používať 
väzbu there is/there are 
Osvojiť si používanie 
zámen some/any 
Vysvetliť orientáciu v 
meste Zopakovať  a 
upevniť učivo Učíme sa o 
svete okolo nás  Rozvoj 
tvorivosti  

Žiaci tvoria projekt na 
tému Môj voľný čas. 
Projekt - orientácia v 
meste  

OSR, TBZ 

  1.-6 - Opakovanie učiva 
5. ročníka 

  7.-12 - Voľný čas 

X. 13.-18 - Budova Milénia 

XI. 19.-24 - Prechádzky do 
okolia 

  25.-26 - Naprieč kultúrami 

  27.-28 - Opakovanie a test 

XII.   Počasie - Module 5  Osvojiť si lexiku o počasí 
Rozprávať o počasí a 
podnebí v našom regióne 
Osvojiť si tvorenie 
prísloviek od prídavných 
mien Počítateľné a 
nepočítateľné podstatné 
mená Vedomosti o 
prírodných katastrofách 
Prítomný priebehový čas 
Práca s kvízom Osvojiť si 
frazeologické spojenia pri 
nakupovaní Vytvoriť 
nákupný zoznam.  

Žiaci pripravia interview o 
našej krajine, o podnebí. 
Pozdrav priateľovi z 
výletu. 

OZO, ENV, TBZ 

  29.-36 - Podnebie  

  37.-42 - Tornado 

I. 43.-48 - Na vidieku  

II. 49.-52 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

  53.-54 - Opakovanie a test 

    Expedície - Module 6 Osvojiť si slovnú zásobu o 
vesmíre Práca s textom 
Používať sloveso byť v 
minulom čase was/were 
Tvoriť otázku a zápor 
Tvoriť prídavné mená od 
slovies Čítať roky, 
mesiace, dátumy Minulý 
jednoduchý čas 
Pravidelné slovesá 
Nepravidelné slovesá 
Osvojiť slovnú zásobu  a 
rozhovor o počasí 
Preveriť vedomosti z 
modulu 6  

Projekt o vesmíre Napísať 
správu priateľovi o 
probléme v prírode 
Projekt o svojej krajine. 

MUV, ENV, TBZ 

  55.-61 - Apollo 13 

III. 62.-67 - Prieskumníci  

  68.-75 - Hmla 

IV. 76.-77 - Prierez kultúrami  

  78.-79 - Opakovanie a test 

V.   Televízia - Module 7 Precvičiť minulý čas, 
prídavné mená, 

Pripraviť plán činnosti na 
víkend Projekt o 

OSR, MDV, TBZ 

  80.-85 - Čo bolo v TV?  



  86.-93 - Talk - show  pravidelné a 
nepravidelné slovesá  
Tvoriť otázky a zápor v 
minulom čase Osvojiť si 
rozhovor s populárnymi 
osobnosťami Práca s 
rozhovorom Osvojiť si 
frazeologické spojenia. 
Naučiť sa písať e-mail. 
Opakovanie na test. 

obľúbenom hercovi  

VI. 94.-99 - Záchrana 

. 100.-103 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

. 104.-105 - Opakovanie a test 

.   Pomoc - Module 8 Osvojiť si slovnú zásobu 
na tému zvieratá. 
Stupňovanie prídavných 
mien. Vedieť opísať 
a porovnať zvieratá. 
Vedieť napísať krátky 
odkaz. Dozvedieť sa o 
práci UNICEF. 
Opakovanie na test 

Diskusia a poster na tému 
ochrany životného 
prostredia. Projekt o 
zvieratách. 

ENV, OSR, TBZ 

. 106.-113 - Zmeňme svet 

. 114.-118 - Zvieratá v 
ohrození 

. 119.-124 - Zvieracia farma 

. 125.-126 - Naprieč kultúrami 

. 127.-130 - Opakovacie 
aktivity a projekt 

. 131.-132 - Opakovanie a test 

 

Siedmy ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Tím – Module 9 Používanie slovies can- 

can´t,  must- musn´t  
Žiaci poznajú odbornú 
terminológiu a správne 
používajú slovesá must, 
mustn´t, can a can´t  

MDV; MUV; TBZ 

  1.-8 - Vedecká 
olympiáda 

X.    Tvoriť podstatné mená 
od slovies Tvoriť príslovky 
od podstantých mien 
Nepravidelnosti pri 
tvorení prísloviek Nová 
slovná zásoba  

Žiaci vedia: tvoriť 
príslovky z podstatných 
mien a použiť ich vo 
vetách  

  

  9.-15 - Skupina storočia 

     Pozvanie na večierok 
Napísať krátku pozvánku  

Žiaci vedia: napísať 
pozvánku alebo mail  

  

  16.-23 - Večierok 

XI.   Zábava – Module 10 Blízky budúci čas going to  Žiaci vedia: rozprávať o 
zábave, o svojich plánoch 
na prázdniny, vedia 
používať blízky budúci 
čas  

MUV; VMR; TBZ 

  24.-31 - Letné prázdniny 

XII.    Nová slovná zásoba - 
sviatky Privlastňovacie 
zámená  

Žiaci vedia: používať 
privlastňovacie zámená a 
novú slovnú zásobu  

  

  32.-38 - Sviatky 

I.    Nová slovná zásoba 
Pozvanie na večierok 
Napísať krátku pozvánku  

Žiaci vedia: napísať 
pozvánku alebo mail  

  

  39.-45 - Večierok 

    Náš svet – Module 1 Používanie frekvenčných 
prísloviek a prítomného 
času  

Žiaci vedia: používať prít. 
čas a frekvenčné 
príslovky a prídavné 
mená  

ENV; MUV; OZO 

  46.-53 - V kontakte 

II.    Použitie väzby: good at, 
bad at, frázové slovesá  

 Žiaci vedia: rozprávať o 
škole, svojich priateľoch 
a o veciach, ktoré majú 
radi  

  

  54.-60 - Priatelia 

III.    Používanie väzby I don´t 
like, I like  

Žiaci vedia vyjadriť čo sa 
im páči alebo nepáči  

  

  61.-67 - Súťaž 

     Osvojiť si predložky from, Žiaci vedia: pripraviť   



  68.-74 - Írsko in, of,  Osvojiť reálie 
anglicky hovoriacej 
krajiny  

projekt o našej krajine  

IV.   Susedia – Module 2 Porovnať prítomný 
jednoduchý        a 
prítomný priebehový 
čas.Výrazy s 
have.Používanie výrazov 
because a so.Jedlo a 
nápoje - slovná 
zásoba.Osvojiť si výrazy v 
kaviarni.Používanie 
členov a, an, the.  

Nácvik telofonického 
rozhovoru.Napísať e-mail 
o svojej triede.Naučiť sa 
používať prítomný 
jednoduchý a prítomný 
priebehový čas.Projekt č. 
4 - Môj sused. 

MUV; ENV; OSR 

  75.-81 - Londýnčania 

V. 82.-87 - Virtuálni susedia 

  88.-94 - Sobotné 
popoludnie 

VI. 95.-99 - Tvoja výzva 

 

 

Ôsmy ročník 
           

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Module 2 - Susedia Porovnať prítomný 

jednoduchý a prítomný 
priebehový čas  
Výrazy s have  
Používanie výrazov 
because a so Jedlo 
a nápoje- slovná zásoba 
Osvojiť si výrazy v 
kaviarni  
Používať členy a, an, the  

Nácvik telefónnych 
rozhovorov Napísať e-
mail o svojej triede 
Naučiť sa používať 
prítomný  jednoduchý 
a priebehový čas 
Projekt č.2- Môj sused  

MUV; OSR; TBZ 

  1.-5 - Londýnčania 

  6.-9 - Virtuálni susedia 

X. 10.-13 - Sobotňajšie 
popoludnie 

  14.-16 - Tvoja výzva 

  
  

Module 3 - Životné 
príbehy 

Osvojiť si vyjadrovanie 
dátumu Používať 
minulý jednoduchý čas  
Osvojiť si čítanie 
o filmových hviezdach 
Konštrukcie: decide to, 
start to, try to, want to 
Rozprávanie podľa 
fotografie o vlastných 
spomienkach  
Opis života vo vlastnej 
rodine  
Osvojiť si lexiku 
o vymoženostiach 
techniku 
v domácnostiach 
Rozdiely medzi britskou 
a americkou angličtinou  
Používať predložky at, 
in, on  

Opis fotografie Opis 
osoby, ktorú žiak pozná 
Projekt č.3- Životný 
príbeh  

MDV; MUV; TBZ 

  17.-20 - Minulosť 

XI. 21.-24 - Motýľ 

  25.-28 - Rodiny 

XII. 29.-32 - Kultúra 

  33.-34 - Study corner 

    Module 4 - Záhady Module 4 Fiktívny svet 
Záhady a mystérie - 
nová slovná zásoba 
 Minulý priebehový čas 
Používať konštrukcie 
before, during, after  
Rozprávať o zvláštnych 
zvieratách  
Používať konštrukcie 
one day, suddenly, in 
the end, last summer  

Rozprávať o záhadách, 
zvláštnych  silách a 
tvoroch Projekt č.4- 
Strašidelný príbeh  

OSR; ENV; OZO 

  35.-38 - Špeciálna sila 

I. 39.-43 - Pravdivé príbehy 

  44.-48 - Strašidelný dom 

II. 49.-53 - Tvoja výzva 

  54.-55 - Jazykové okienko 



Používať výrazy one, 
once, another, another 
one  
Rozprávať o záhadných 
príbehoch  

  
  

Module 5 - Vzhľad 
človeka 

Vonkajší opis osoby 
Používať prídavné 
mená, komparatív 
a superlatív Tvoriť 
otázky how+ prídavné 
meno  
Opísať tvár človeka 
meniacu sa rokmi  
Osvojiť slovnú zásobu- 
oblečenie  
Používať výrazy too, 
enough  
Kľúčové výrazy 
v obchode Používanie 
predložiek a výrazu like  

Rozprávanie o výzore, 
móde,  špeciálnych 
efektoch vo filmoch 
a o tradičných 
kostýmoch Projekt č.5- 
Changing faces  

MUV; TBZ; OSR 

  56.-60 - Zmenené tváre 

III. 61.-65 - Film 

  66.-70 - Nakupovanie 

IV. 71.-74 - Kultúra 

  75.-79 - Jazykové okienko 

V.   Module 6 - Prázdniny Počítateľné a 
nepočítateľné 
podstatné mená  
Osvojiť si pravidlá 
slovotvorby 
Použiť vhodné 
vyjadrovacie štruktúry 
Vyvodiť pravidlá 
používania 
interpunkčných 
znamienok Použiť 
neurčité zámená 
Opakovať modul 6 

Rozprávanie o 
skúsenostiach počas 
prázdnin Osvojovanie si 
princípov slovotvorby 
na základe textu 
Rozhovor s využitím 
lexikálnych štruktúr 
Napísať pohľadnicu z 
dovolenky Použiť 
neurčité zámená pri 
opise situácie 
Upevňovanie 
učivaprojekt č. 6: Moje 
prázdniny 

ENV; RLK; TBZ 

  80.-82 - Prázdninová katastrofa 

  83.-85 - Zimné prázdniny 

  86.-88 - Polročné prázdniny 

VI. 89.-92 - Výzva pre teba 

  93.-96 - Gramatika 

  97.-99 - Jazykové okienko 

 

Deviaty ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   Umelci – Module 7 Podať návrh na riešenie 

situácie  
Žiak vedie náhodné 
rozhovory so 
spolužiakmi na danú 
tému  

MDV; MUV; TBZ 

  1.-5 - Billy Elliot 

     Získať informácie 
o pôvode rôznych 
druhov tancov, použiť 
predložky a príslovky 
miesta Opakovať učivo  

Žiak podáva informácie 
 na základe osvojených 
vedomostí a štruktúr 
Žiak si upevní získané 
vedomosti  

  

  6.-11 - Cirkus Oz 

X. 12.-16 - Predstavenie 

  17.-22 - Tanečníci z celého sveta 

XI.   Technológia – Module 8 Použiť slovnú zásobu- 
technológia modul 8  

Rozprávať  o výhodách 
modernej technológie  

ENV; OSR; TBZ 

  23.-27 - Svet budúcnosti 

     Použiť jednoduchý 
budúci čas na 
vyjadrenie domnienok   

Žiak vedie rozhovor s 
pomocou získaných 
vedomostí 
o dostupných 
prostriedkoch  
modernej techniky  

  

  28.-33 - Vesmírna loď 

XII.    Tvoriť zápor pomocou 
„un-„ .Pracovať 
s textom, riešiť cvičenia  

Žiak interpretuje 
vesmírny príbeh 
s využitím osvojených 
štruktúr  

  

  34.-39 - Vesmírna loď 



I.    Použiť nové výrazy, 
riešiť posluchové 
cvičenia  

Žiak vedie situačné 
dialógy na danú tému  

  

  40.-44 - Vedecké múzeum 

     Využiť novú slovnú 
zásobu pri zostavovaní 
internet. príspevkov  

Žiak napíše svoj vlastný 
internet. príspevok  

  

  45.-49 - Blog 

II.    Použiť reálnu 
podmienku Opakovať 
učivo  

Žiak používa reálnu 
podmienku na 
vyjadrenie 
skutočnosti/možných 
dejov Žiak si utvrdí 
získané vedomosti  

  

  50.-54 - Gramatika 

    Štýl – Module 9 Predprítomný jedn. čas 
- tvoriť, použiť, 
pracovať s textom  

Žiak vedie rozhovor 
s použitím nových 
gram. štruktúr  

MDV; OZO; OSR 

  55.-60 - Moja Izba 

III.    Pracovať s textom, 
poukázať na 
rozdielnosti v kultúre 
odievania   

Žiak vedie v triede 
diskusiu na danú tému  

  

  61.-65 - Kultúra mladých 

     Riešiť posluchové 
cvičenia, využiť novú 
slov. zásobu pri tvorbe 
dialógov  

Žiak vedie rozhovor , 
používa nové štruktúry , 
dáva rady  

  

  66.-70 - Elektronické zariadenia 

IV.    Čítať text 
s porozumením, využiť 
novú slov. zásobu, 
použiť predložky miesta 
Opakovať učivo Použiť 
slovnú zásobu Modul 
10  

Žiak komunikuje na 
tému kultúra bývania, 
používa osvojenú slov. 
zásobu Žiak si utvrdí 
získané vedomosti  

  

  71.-76 - Tradičné domy 

    Víťazi – Module 10 Hovoriť o zámeroch 
a prípravách, pracovať s 
textom  

Žiak používa rôzne časy 
na vyjadrenie budúcich 
dejov  

MDV; OZO; OSR 

  77.-83 - Lámači rekordov 

V.    Využiť pravidlá 
slovotvorby na 
rozšírenie slov. zásoby, 
práca s textom  

Žiak samostatne 
rozpráva o svojom 
meste 

  

  84.-90 - Londýnske oko 

VI.    Žiak ovláda tvorenie 
otázok 

Žiak vie napísať osobný 
email 

  

  91.-99 - Osobný email 

 


