
 

 

 

Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou                                                                                                        

 

Tematický  výchovno - vzdelávací plán 

 
Stupeň vzdelania: ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Predmet: Anglický jazyk 

Školský rok: 2018/2019 

Trieda: IV.A, IV.B 

Učebný materiál :  Mary Bowen, Liz Hosking: English World 2 SB & Workbook, Teacher´s Book, CD, DVD, Dictionary,              

                                 Flashcards 

Časová dotácia:         3 hodiny  týţdenne  (99 hodín ročne) 

Vypracovala: PaedDr. Viktória Csanaková 

  

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

IX/I 
. 

 

 
  

Welcome Unit  

Opakovanie 

učiva 3. 

ročníka 
6 hod 
 

Vzdelávanie 

a práca 

 

Rodina a 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

Domov 

a bývanie 

 

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety 

Pozdravy, jednoduché 

pokyny, oslovenie, 

predstavenie sa, opýtanie 

sa na meno, poďakovanie 

sa, rozlúčenie sa 

 

 

 

Členovia rodiny 
Čísla 1-20 

 

 

 

 

 

 

 

Abeceda 

Predložky miesta 

Ţiak vie: 
 

 - vymenovať predmety v triede, názvy 

učebných predmetov. 

 - pozdraviť sa a rozlúčiť sa 

- vie položiť otázku: What is your 

name?  a odpovedať na ňu. 

- poďakovať sa. 

 

 

Ţiak vie :  

- používať väzbu: There is .... 

-  pomenovať členov rodiny (mother/ 

Mum, father/ Dad, sister, brother).  

 -  pomenovať čísla od 1 – 20  

 -  reagovať na otázku How many? 

How much?  

 

 

Ţiak vie: 

- čítať a písať písmená abecedy 

- odpovedať na otázku: Where 

is/ Where are ? 

-  pomenovať hračky, vie 

hláskovať jednotlivé 

pomenovania hračiek                              

v anglickom jazyku. 

- pozná jednoduché anglické 

predložky a vie ich správne 

použiť vo vete. 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

 

Jazykové hry na 

cvičenie výslovnosti, 

hry na cvičenie 

a písanie písmen 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-poznať bežné 

pravidlá  

spoločenského 

kontaktu, 

správať sa 

kultúrne,  

primerane 

okolnostiam a  

situáciám 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

IX/II Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Voľný čas a 

záľuby  

 

Človek a 

príroda 

Narodeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasie 

Ţiak vie: 

- reagovať na otázku: How old are 

you?  

- pomenovať narodeninové 

predmety : birthday cake, candles, 

present, balloon 

- spievať pieseň Happy birthday!  

- reagovať na otázku? How many... 

? 

 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať aktivity a činnosti, 

ktoré dokáže alebo nedokáže 

vykonávať.  

- pomenovať jednotlivé druhy 

športov v súvislosti s ročnými 

obdobiami. swim, ski, play 

football, ...   

- povedať či ovláda jednotlivé 

športy väzbou: I can/ I can´t.  

vyjadriť postoj k jednotlivým 

aktivitám (I like/ I don´t like) 

 

 

Ţiak vie: 

- charakterizovať počasie (It´s 

sunny)a objekty na oblohe (sun, 

moon, sky, star) 

- správne používať prítomný 

priebehový čas 

 

 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Práca s textom 

 

Jazykové hry na 

cvičenie výslovnosti, 

upevňovanie slovnej 

zásoby 
 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

-podnecovanie 

zvedavosti 

a záujmu o svoje 

okolie. 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 

 

 

IX/III U1 

At the castle 

 
6 hod 

Pohybové aktivity 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

Ţiak vie: 
- pomenovať dni v týždni a správne 

ich napísať- používať veľké 

písmená na začiatku slov 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

-rozvíjanie 

pozitívneho 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 
Rodina a 

spoločnosť 

 

 

 

Gramatika  

- He is/She is/ They are 

reading. 

- Is he/ Is she/ Are they 

reading? 

 

 

 

Čítanie- A week with 

Grandma and Grandpa 

- hľadať rovnaké objekty, obrázky 

 

 

Ţiak vie: 
- odpovedať na otázky: What´s he 

doing? 

What are you doing_ 

What are they doing? 

- vyjadriť svoju schopnosť 

 

Ţiak vie: 
- osvojiť si novú slovnú zásobu 

- reagovať na príbeh alebo udalosť 

- dať udalosti do správneho sledu pri 

počúvaní príbehu 

správne používať prítomný 

priebehový čas 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

vzťahu ku 

komunikácii 

s druhými, 

správne 

vystupovanie 

 

IX/IV 

 

 

 
 

 
  

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check up – overenie 

Ţiak vie: 

- správne vyslovovať a zapisovať 

dané slová 

- vypočuť si príbeh, dať obrázky do 

správneho poradia 

 

Ţiak vie: 
- napísať jednoduchý príbeh 

- písať veľké písmená na začiatku 

názvov dní, na začiatku viet 

- písať príbeh 

- tvoriť vety v prítomnom 

priebehovom čase 

 

 

Ţiak vie: 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Simulačné metódy 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

vedomostí 

 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

Práca s pracovným 

listom a                              

s učebnicou 

X/I 
6 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U 2   

In Biffo´s 

garden 
 

Voľný čas a 

záľuby  

 

 6 hod. 

Náradie na hranie na 

ihrisku 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

 

Gramatika – this, that, 

these, those 

 

 

 

 

 

Čítanie - Playtime 

Ţiak vie: 

- použiť novú slovnú zásobu na  

  pomenovanie predmetov  

  na ihrisku 

- vyhľadať rôzne predmety, obrázky 

- vyjadriť svoj názor 

 

Ţiak vie: 
- opísať aktivity na ihrisku 

- dokáže odpovedať na otázky :  

- What ´s this/that? 

- What are these/those? 

 

Ţiak vie: 
- osvojiť si novú slovnú zásobu 

- opísať aktivity na ihrisku 

- priradiť správny obrázok ku danej 

aktivite 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

Ochrana života a 

zdravia 

-chápanie potreby 

dodržiavania 

bezpečnostných 

pravidiel pri 

hrách. 

 

 

X/II 
 Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

 

 

 

Ţiak vie: 

- správne vyslovovať a zapisovať 

dané slová 

- počúvať opis jednotlivých aktivít                          

s porozumením 

 

 Ţiak vie: 
- písať o aktivitách na ihrisku 

- písať vety v prítomnom 

priebehovom čase 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

- Ţiak vie: 
- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Simulačné metódy 

Práca s pracovným 

listom a                              

s učebnicou 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

X/III 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U3 

Pirate Jack 

6 hod. 
 

Voľný čas a 

záľuby  

 
Stravovanie, 

nakupovanie a 

sluţby 

Športové aktivity, 

schopnosti 

Nové slová a rozprávanie 

 

Gramatika – I like/ I don´t 

like 

 

Jedlo, vzťah k jedlu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie – Mum´s birtday 

present 

 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

- vymenovať jednotlivé druhy 

športov 

 

Ţiak vie: 

- vyjadriť postoj  k jednotlivým 

aktivitám (I like/ I don´t like) 

- zoradiť vety a obrázky do 

správneho poradia 

- pomenovať jedlo a vyjadriť 

k nemu vzťah väzbou: I like / 

I don´t like.  

 reagovať na otázku Do you like ... 

? Yes,I do. No, I don´t . 

- vymenovať zdravé a nezdravé 

jedlá. 

- správne používa prítomný 

priebehový čas 

- vie dať udalosti do správneho 

sledu pri počúvaní príbehu 

 

Ţiak vie: 
- použiť novú slovnú zásobu na 

pomenovanie činností 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

Ochrana života a  

zdravia 

-chápanie potreby 

dodržiavania 

bezpečnostných 

pravidiel pri 

hrách a pri športe. 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

X/IV  Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

 

 

 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

Ţiak vie: 

- správne vylovovať a písať dané 

slová 

- počúvať konverzáciu , dialógy 

priradiť ku správnym obrázkom 

 

Ţiak vie: 

- písať príbeh  na základe obrázkov 

- správne tvoriť tvar slovies 

končiacich na e v prítomnom 

pribehovom čase (write – writing) 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Simulačné metódy 

  

XI/I 

 

 

 
 

 

Opakovanie  

U 1-3 

 

3 hod. 

Portfólio 

 

Diplom 

 

Test č.1 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

- rozvíjanie 

sebaúcty a 

sebadôvery 

PZ s. 129, 

130 

 

XI/II Projekt č.1- 

Počasie 

1 hod. 

 Ţiak: 

- dokáže zostrojiť projekt na základe 

inštrukcií 

Individuálna práca, 

práca s učebnicou, 

internetom, časopismi. 

Projektové vyučovanie. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

-prezentovať 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 vlastný projekt 
 U4 

A fantastic 

shop 

6 hod. 
Obliekanie a 

móda 

Oblečenie 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

Gramatika – Does she/he 

like dres? Do they like....? 

+ short answers 

 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať oblečenie. Dokáže ho 

opísať. 

- Vyjadriť svoj názor, vkus. 

 

Ţiak vie: 

- odpovedať na otázku: Does she/he 

like dres? Yes, she likes. No, he 

doesn´t. 

-  

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

 

Ochrana života 

a zdravia 

- potreba 

správneho 

obliekania sa pre 

naše zdravie 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

XI/III  Čítanie – What clothes do 

you like? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

 

Ţiak vie: 

- použiť novú slovnú zásobu na 

pomenovanie oblečenia 

- dokončiť vetu:Today is hot. I´m 

wearing... The children are 

wearing... 

- zaraďovať veci do kategórií 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané 

slová 

- počúvať opis obrázka 

a odpovedať na otázky o ňom 

- rozprávať o brázku 

 

Ţiak vie: 

- písať o oblečení na vhodnom na 

rôzne príležitosti 

- opísať, čo majú deti oblečené 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

XII/I 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U5 

Pirate Jack is 

on the TV 

6 hod 
Človek 

a príroda 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

 

Určovanie času, časti dňa 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

 

Gramatika  

– He/She sings. They 

sing.  

– Does he/she sing? Do  

– they sing? + short 

answers 

– Predložky času on, in, 

at 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať činnosti vykonávané 

počas dňa 

 

 

 

Ţiak vie: 

- používať jednoduchý prítomný čas 

- určiť celé a pol hodiny. 

- Rozprávať o dennom režime 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

-správna 

životospráva 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

XII/II 
 

 

 

 

2 hod 

 

 

 Čítanie – An astronaut in 

space 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písanie 

Ţiak vie: 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

Ţiak vie: 

-  správne vyslovovať, čítať a písať 

slová s br, gr, cr, tr 

- dať do správneho poradia text pri 

počúvaní 

- Tvoriť otázky 

Who/What/When/Where 

- reaguje na otázku: What´s the 

time, please? 

- rozprávať o svojom dennom 

režime 

- vypočuť si podať informácie 

o určovaní časov 

 

Ţiak vie: 

- písať vety o dennom režime 

- odpovedať na dané otázky 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  

XII/III  

 

 

 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

Vianoce 

 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Ţiak: 

- je oboznámený s tradíciami 

vianočných sviatkov v Anglicku.  

 Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov,frontálna 

výučba,práca 

s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

 

 

 

 

 

Tradičná ľudová 

kultúra 

- rituály a 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

2 hod.  

 

 

Výroba vianočného 

pozdravu. 

- vie spievať jednoduchú vianočnú 

pieseň: We wish you a Merry 

Christmas... 

- vie povedať jednoduché želanie 

k Vianociam a Novému roku: 

Merry Christmas and Happy New 

Year 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Praktickej činnosti 

slávnostné 

udalosti 

 

Multikultúrna 

výchova- 
akceptovať inú 

kultúru 

 

 

I/I 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U6 

Who is the 

winner? 

6 hod 

 
Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 

Časti tela 

Časti hlavy 

Prídavné mená 

Opis svojho zovňajšku 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

Gramatika – his, her, their 

 

 

 

 

 

Čítanie – Here´s the 

band! 

Ţiak vie: 

- pomenovať základné časti tela  

a aplikovať to aj pri zvieratkách. 

-  charakterizovať svoje telo I´m big. 

I´m small. 

- pomenovať základné časti hlavy.  

- spievať pieseň Head and Shoulders 

 

Ţiak vie: 

- správne použiť privlastňovacie 

zámená 

- opísať svoju náladu: I ´m sad.  I ´m 

happy. 

 

Ţiak vie: 

- používať skrátený tvar:  

      Here´s =Here is 

- pomenovať hudobné nástroje 

- správne písať čísla 

- dopĺňať slová do básne 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 

 

 

- privlastňovať predmety 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

I/II 

 

 

 

 

 

 

 Phonics, Počúvanie 

 

 

 

Písanie 

 

 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané slová 

- správne písať čísla 

 

Ţiak vie: 

- dopísať správne slová do básne 

- správne používať skrátený tvar 

here´s/here is 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  

I/III Opakovanie  

U 4-6 

Portfólio 

 
Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 
Individuálna 

a skupinová práca 

 PZ s. 131, 

132 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 

3 hod. 

Diplom 

 

Test č.2 

 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

 

II/I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt č. 2 – 

Môj deň 

1 hod. 

 

 

 

U7 

A trip in 

a ballon 
Stravovanie 

6 hod 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedlo, vzťah k jedlu 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

 

 

 

Gramatika – There is/ 

There are 

 

 

 

 

 

Ţiak: 

dokáže zostrojiť projekt na základe 

inštrukcií 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať jedlo a vyjadriť 

k nemu vzťah väzbou: I like / 

I don´t like.  

-  reagovať na otázku Do you like ... 

?  

- vymenovať zdravé a nezdravé 

jedlá. 

 

Ţiak vie: 

- správne používa tvary: There 

is/there are 

- vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým 

- vybrať si z ponúkaných možností 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Projektové vyučovanie 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

-prezentovať 

vlastný projekt 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

-konzumácia 

ovocia a zeleniny 

je pre zdravie 

veľmi dôležitá.   

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

     - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

II/II  Čítanie – The months of 

the year 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

Ţiak vie: 

- opísať počasie 

- správne písať názvy mesiacov 

- správne používa príslovky: always, 

sometimes, never 

- správne používa tvary: there is/ 

there are 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané slová 

- počúvať opis a porozumieť mu 

- kresliť na základe počúvania 

 

 

Ţiak vie: 

- písať o počasí a o aktivitách 

vykonávaných počas dvoch 

diferentných mesiacov 

- písať názvy mesiacov veľkými 

začiatočnými písmenami 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

II/III  

 

 

 

U8 

Look at the 

animals 
Človek 

a príroda 

 

6 hod. 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

Zvieratá a postoj             

k nim 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

 

 

Gramatika  

- I/He/She/It was 

- We/You/They were 

- Určovanie času 

 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať  zvieratká voľne 

žijúce, domáce, žijúce v zoo, 

morské príšery,    tieto zvieratká 

opísať 

- uviesť kladný alebo záporný vzťah 

k nim väzbou: I like/ I don´t like. 

 

Ţiak vie: 

- určiť celé a pol hodiny. 

- správne čítať a písať dané slová 

- používať gramatiku was/were – 

jednoduchý minulý čas 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

III/I 
 

 

 

 

 

 
 

 Čítanie A very funny 

monster! 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

 

Písanie 

Ţiak vie: 

- počúvať  a sledovať príbeh 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané slová 

- zoradiť obrázky z počutého 

- identifikovať a správne zaradiť 

obrázky 

 

Ţiak vie: 

- písať príbeh v jednoduchom 

minulom čase 

- pomenovať predmety v izbe 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

III/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U9 

Look! The 

sea! 
Človek 

a príroda 

6 hod. 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

Zvieratá a postoj             

k nim 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

Gramatika – in front of, 

behind, next to, between, 

from 

 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Ţiak vie: 

- pomenovať niektoré zvieratká, 

tieto zvieratká opísať 

 

 

Ţiak vie: 
- používať predložky miesta 

- čítať konverzáciu 

- hrať pamäťovú hru 

-  

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

Environmentálna 

výchova 

- more 

(druhová 

rozmanitosť, 

význam pre 

biosféru, 

morské riasy 

a kyslík, 

cyklus oxidu 

uhličitého) 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

III/III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čítanie – The aquarium 

 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

 

 

 

Písanie 

Ţiak vie: 

- čítať email 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané slová 

- počúvať opis 

- odpovedať na otázky 

 

Ţiak vie: 
- napísať email priateľovi 

- ovláda čísla 60 -100 

- správne používa predložky: next 

to, between, behind, in front of 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  

III/IV Časová 

rezerva 

     



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

IV/I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

 U 7-9 

 

3 hod. 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfólio 

 

Diplom 

 

 

 

 

Ţiak vie: 
- zatrieďovať veci do kategórií  

- uistiť sa v rozhovore, že moje 

slová/môj výklad/môj argument 

boli pochopené 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ 

str.133, 

134 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

IV/II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  

Mesiace                

v roku 

1 hod. 

 

 

U10 

The Island 
Voľný čas 

a záľuby 

 

6 hod. 

Test č.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pláži 

Nové slová a rozprávanie 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Ţiak : 

- dokáže urobiť projekt na základe 

inštrukcií 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

- použiť novú slovnú zásobu 

- vyhľadať rôzne predmety, obrázky 

- vyjadriť svoj názor 

- vyjadriť svoje schopnosti 

 

 

Individuálna práca, 

práca s učebnicou, 

internetom, časopismi. 

Projektové vyučovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

- prezentovať 

vlastný 

projekt 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

IV/III 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gramatika – me, you, 

him, her, it, as, them 

 

 

 

 

 

Čítanie – Sea creatures 

 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

 

Ţiak vie: 

- správne používať predmetové 

osobné  zámená( me, you, him, 

her, it, us, them) 

- reagovať na nesplnenie pravidiel 

alebo povinností. 

 

- podľa obrázka vie opísať morské 

zvieratko 

- používať novú slovnú zásobu 

- čítať s porozumením a so správnou 

výslovnosťou 

- odpovedať na jednoduché otázky 

 

Ţiak vie: 

- správne čítať a písať dané slová 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-rozvoj 

sociálnych 

zručností                         

v oblasti 

komunikácie, 

verbálna a 

neverbálna 

komunikácia 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

 

 
 - počúvať opis 

- odpovedať na otázky 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

V/I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U11 

The boat 
Voľný čas 

a záľuby 

 

6 hod 

Písanie – or 

 

 

 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

 

Športové aktivity, 

schopnosti 

Nové slová a rozprávanie 

Ţiak vie: 

- podľa obrázka vie opísať morské 

zvieratko 

- tvoriť vety s použitím priraďovacej 

spojky or 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

 

Ţiak vie: 

- vymenovať niektoré zo svojich 

záľub 

- zoradiť vety podľa časovej 

následnosti 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

Didaktické hry 

Práca s textom 

V/II 
 

 

 

.. 

  Gramatika – 

I/You/He/She/They 

walked 

 

 

 

Čítanie – In the jungle 

 

 

 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

Ţiak vie: 

- správne používať tvary slovies 

v minulom čase 

- realizovať dialóg 

 

 

 

Ţiak vie: 

- čo je to denník 

- zoradiť vety podľa časovej 

následnosti 

- správne používať tvary slovies 

v minulom čase 

 

Ţiak vie: 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

- správne čítať a písať dané slová 

- počúvať opis 

- odpovedať na otázky 

- používať radové číslovky 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

V/III  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U12 

Welcome 

home! 
Stravovanie, 

nakupovanie 

a služby 

6 hod. 

Písanie  

 

 

 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

Jedlo, vzťah k jedlu 

Nové slová a rozprávanie 

 

 

Ţiak vie: 

- písať denník 

- písať vety končiace na too 

- správne používať tvary slovies 

v minulom čase 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Ţiak vie: 

- použiť novú slovnú zásobu 

- vyhľadať rôzne obrázky, vyjadriť 

svoj názor 

- vymenovať zdravé a nezdravé 

jedlá 

 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

  



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

V/IV  Gramatika - 

predložky:over, under, 

throught, into, across 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítanie – What food do 

you like? 

 

 

 

Phonics, Počúvanie 

Ţiak vie: 

- správne používať predložky:over, 

under, throught, into, across 

- správne používať tvary slovies 

v minulom čase 

- vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým 

 

 

 

 

Ţiak vie: 

- čítať jedálny lístok 

- vymieňať si názory, komunikovať 

s niekým 

 

Ţiak vie: 

- správne vyslovovať a písať dané 

slová 

- počúvať s porozumením 

- naučiť sa pieseň 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Prezentácia slovnej 

zásoby prostredníctvom 

obrázkov a reálnych 

objektov 

Jazykové hry na 

rozvíjanie slovnej 

zásoby 

Opakovanie počutého  

(celá skupina /žiak) 

   - po vyslovení 

      učiteľom 

    - po nahrávke 

Ochrana života 

a zdravia 

-zdravé 

a nezdravé jedlá 

 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

Inscenačné metódy 

Situačné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

VI/I  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

 U 10-12 

3 hod. 

Písanie 

 

 

 

Check up – overenie 

vedomostí 

 

 

 

 

 

Portfólio 

 

 

Ţiak vie: 

- pripraviť jedálny lístok 

 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

 

 

Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PZ str.135 

VI/II 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Projekt-Čo 

som robil 

včera 

1 hod 

 

Diplom 

 

 

Test č. 4 

 

 

 

 

 

 

Ţiak : 

dokáže urobiť projekt na základe 

inštrukcií 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

 PZ str. 

136 



M/T Tematický celok Téma Výkonový štandard 

Výstup na hodnotenie 

Metódy a formy práce: Prierezové témy Poznámky 

Projektové vyučovanie 

VI/III Záverečné 

opakovanie 

 

3 hod. 

 Ţiak vie: 

- počúvať, čítať a písať 

s porozumením v rozsahu 

osvojenej slovnej zásoby 

 

Individuálna 

a skupinová práca 

ţiakov, tímové hry 

práca vo dvojici 

frontálna výučba 

práca s učebnicou, 

pracovným zošitom, 

multimediálnymi 

programami, CD 

a internetom 

Slovné metódy 

Názorné metódy 

Didaktické hry 

Práca s textom 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

-vnímanie 

samého seba, 

sebapoznanie, 

sebareflexia 

 

 


