
 
JAZYKY HROU 

 

 

1/ Charakteristika vyučovacieho predmetu: 

 

        Predmet Jazyky hrou je samostatný novovytvorený vyučovací predmet, 

ktorý poskytne žiakom základy komunikačného nástroja, nielen pre vytvorenie 

vzťahov, ale tiež k vyhľadaniu a spracovaniu informácií. Žiaci  si osvoja slovnú 

zásobu, spoznajú základnú frazeológiu v primeranom rozsahu. Dôraz sa kladie 

na hravú formu sprostredkovania cudzieho jazyka. Hra je zároveň nástrojom 

vyučovania ako aj silným motivačným faktorom.  

        Písaná forma jazyka je v prvom ročníku nahradená výlučne ústnymi 

komunikačnými metódami. V druhom ročníku sa už žiaci oboznamujú 

i s písanou formou jazyka. Ďalšími prostriedkami vyjadrovania sú gestikulácia, 

mimika, kreslenie, pantomíma, básničky, pesničky.  

        Pre lepšiu názornosť sa využíva široká škála audiovizuálneho 

a multimediálneho materiálu. 

 

2/ Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou (používať 

jednoduché pozdravy 

predstaviť sa navzájom) 

 osvojiť si základnú frazeológiu v primeranom rozsahu 

 spoznať kultúrne zvyklosti v anglicky hovoriacich krajinách 

 vypočuť si a podať informácie 

 vnímať a prejavovať svoje city  

 vybrať z ponúkaných možností  

 vyjadriť svoj názor - súhlas, nesúhlas  

 vyjadriť záujem o niečo 

 predstaviť svoje záľuby a vkus 

 identifikovať a opísať predmety 

 ponúknuť a reagovať na ponuku 

 spievať detskú pieseň a porozumieť jej významu  

 reagovať na príbeh, počas hier 

 vytvoriť výrobok podľa inštrukcií 

 využívať prvky IKT  vo vyučovaní 

 

 

 

3/ Časová dotácia predmetu: 



 

1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

 

4/ Kompetencie, ktoré získal žiak: 

 

 pomenovať osoby, predmety, zvieratá, farby  

 počítať v anglickom jazyku 

 predstaviť sa, predstaviť iných 

 uplatniť sa v osobnej konverzácii 

 rozumieť jednoduchým pokynom 

 počúvať a rozumieť krátkym jednoduchým textom 

 povedať jednoduchú básničku, riekanku s pohybom 

 jednoduchou kresbou vyjadriť osvojenú slovnú zásobu 

 zaspievať pieseň v anglickom jazyku 

 na základe osvojenia základnej slovnej zásoby využívať jednoduché 

lexikálne štruktúry 

 poznať kultúrne zvyklosti v anglicky hovoriacich krajinách 

 zapájať sa aktívne v anglickom jazyku do známych príbehov a hier 

 spolupracovať – žiť, pracovať, hrať sa a robiť veci spolu 

 

      

5/ Hodnotenie žiaka: 

 

 

         Žiaci budú v predmete Jazyky hrou hodnotení podľa Metodických 

pokynov č.7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie 

známkou podľa jednotlivých stupňov 1 – výborný, 2 - chválitebný, 3 – dobrý, 4 

– dostatočný, 5 – nedostatočný. Podklady na hodnotenie výchovno – 

vzdelávacích výsledkov získava učiteľ: 

 sústavným diagnostikovaním a pozorovaním 

 sústavným pozorovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosť na vyučovanie 

 rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické) 

 analýzou výsledkov činností žiaka 

 konzultáciou s ostatnými pedagógmi 

 rozhovorom so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka 

 

Pri hodnotení učiteľ prihliada i na vzťah žiaka k predmetu a jeho aktivitu 

na hodinách. 

 

 

 

 



Tematický výchovno – vzdelávací plán 

Jazyky hrou I. ročník 

Učebný materiál: Pilar Pérez Esteve, Vincent Roig Estruch - Mini 

Magic 1 
 
 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové 

kompetencie 

Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodí

n 

Poznámk

y 

IX. Naučiť sa 

používať 

jednoduché 

pozdravy 
 
Naučiť sa 6 

mien zvierat 
 
Naučiť sa 6 

farieb 
 
Naučiť sa 

počítať 1-6 
 

 

Úvodná 

hodina 

 
UNIT 1                      
Little elephant 

- 
Malý slon 
 
Pozdravy 
 
Príbeh 

Greetings – Hello!, Goodbye! 
Animals – cat, dog, snail, frog, cow, elephant 
Actions – pull, help 
Numbers 1-6 
Colours – red, yellow, blue, green, orange, brown 
What´s your name? 
My name is... 
How are you? 
Fine, thanks. 
 

 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia 

 
Vedieť používať 

jednoduché 

pozdravy 
 
Vedieť 6 mien 

zvierat 
 
Vedieť 6 farieb 
 
Vedieť počítať 1-

6 
 

 
Vedieť sa zapájať 

aktívne do 

príbehu 
 
Vedieť spievať 

pieseň 

a porozumieť jej 

významu 
 
Prejaviť záujem 

a ochotu učiť sa 

anglický jazyk 
 

 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

4  

 

 

TB 12 

PB 2-9 

X. Naučiť sa 6 

farieb 
 
Naučiť sa 

počítať 1-6 
 

 

 

Čísla 1-6 
 
Farby 
 
Maľba 
 
  

Vyhodnotenie 
 

Numbers 1-6 
Colours – red, yellow, blue, green, orange, brown 
What´s your name? 
My name is... 
How are you? 
Fine, thanks. 
 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Vedieť 6 farieb 
 
Vedieť počítať 1-

6 
 

 
Vedieť sa zapájať 

aktívne do 

príbehu 
 
Vedieť spievať 

pieseň 

a porozumieť jej 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

4  



 významu. 

XI. Naučiť sa 

pomenovať 

bežné činnosti 

a časti tela 
 

 

 

 
Naučiť sa 

počítať 1-10 
 

UNIT 2                     

Dr Monkey 
Doktor opica 
 

 
  Príbeh 
 

 
  Čísla 1-10 
 

 
  Maľba 
 

Parts of the body – tummy, leg, back, foot, head, 

hand, fingers, trunk 
Touch your ... 
Actions – drink, jump, sit down, stan dup, hop, 

dance 
 

 

 
Numbers 1-10 
 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Ovládať bežné 

činnosti a časti 

tela 
 
Vedieť počítať 1-

10 
 
Vedieť 

prerozprávať 

hlavné časti 

príbehu 

s použitím 

bábkového 

divadla 

a vystrihovačiek 

zvierat. 
 
Vedieť  spievať 

pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 
 
Zapájať sa 

aktívne do 

príbehu, piesní 

a hier. 
 
Vnímať časti 

svojho tela. 
 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

3 TB 33 

PB  

10-17 

XII. Naučiť sa ako  
Briti 

a Američania 

slávia Vianoce 
  
Naučiť sa 

vianočnú 

pieseň   
 
Naučiť sa ako 

ponúknuť dar 
 
Vytvoriť 

pohľadnicu pre 

UNIT 3                     

Happy 

Birthday – 

Šťastné 

narodeniny  ,      

It  is  

Christmas-Sú 

Vianoce 
   

 
  Vianočná  
pohľadnica 
 

Father Christmas, Christmas tree, Christmas 

cracker 
bauble, stocking, present, star 
Happy Christmas! 
Merry Christmas! 
. 
 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Vedieť vianočnú 

pieseň   
 

 
Vedieť ponúknuť 

dar. 
 
Vedieť vytvoriť 

pohľadnicu pre 

rodičov. 
 
Vedieť sa zapájať 

do príbehu a 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

3 TB 51 

PB 

 26-34 

 

 

 

PB 50 



rodičov. 
 

MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     
 

prejaviť záujem 

poznať rôzne 

spôsoby 

oslávenia 

Vianoc. 
 

 

 

I. Maľba 
Opakovanie 
  

 

 

 

 

 
Vytvoriť 

pohľadnicu pre 

rodičov podľa 

inštrukcií 
 
Naučiť sa 

pomenovať 
voľnočasové 

aktivity 

a predmety 

bežného 

používania 
 

 

 
  Vianoce 
 

 

 

 

 

 
Novoročná 
pohľadnica 
 

Father Christmas, Christmas tree, Christmas 

cracker 
bauble, stocking, present, star 
Happy Christmas! 
Merry Christmas! 
 

 

 
Happy New Year! 
 

 

 

 
Objects - camera, book, pencil, ball, guitar, mobile 
Actions - play 

football,sing,read,draw,eat,clap,count,phone,say 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 
FIG –finančná 

gramotnosť 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Vedieť sa zapájať 

do príbehu  
Poznať rôzne 

spôsoby 

oslávenia 

Vianoc. 
Vedieť vianočnú 

pieseň   
 

 
Vedieť vytvoriť 

novoročnú 

pohľadnicu pre 

rodičov 
 
Vedieť 

pomenovať 
voľnočasové 

aktivity 

a predmety 

bežného 

používania 
 

 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

3  

II. Naučiť sa 

pomenovať 

predmety 

a časti tela, 

činnosti 

spojené 

s hrami 
 
Naučiť sa 

čarovné 

zaklínadlo  
 

 

UNIT 4                     

Lizard the 

Wizard – 
Jašterica  
čarodejník 
 

 
  Príbeh 
 

 
  Ja mám... 
 

 

Parts of the body – arm, ears, eyes, nose, hair, 

mouth, head 
Actions – I can ... cycle, skip, dance, skate 
Objects – bicycle, skipping rope, radio, rollerskates 
Thank you! 
Are you ready? 

 

 
VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Ovládať 

predmety a časti 

tela, činnosti 

spojené s hrami. 
 
Vedieť sa aktívne 

zapájať do 

príbehu a hier.  
 
Vedieť čarovné 

zaklínadlo  
 
Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu.  
 

 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

3 TB 71 

PB 

 26 -33 



III. Naučiť sa 

pomenovať 

predmety 

a časti tela, 

činnosti 

spojené 

s hrami 
 

 
Učiť sa 

spolupracovať 

– žiť, 

pracovať, hrať 

sa a robiť veci 

spolu. 
 

 

Opakovanie 

príbehu 
 
Moja tvár 
 

   

 

   

 
Maľba 
 

 

 

 
Vyhodnotenie 
 

Parts of the body – arm, ears, eyes, nose, hair, 

mouth, head 
 

 

 

 
Actions – I can ... cycle, skip, dance, skate 
Objects – bicycle, skipping rope, radio, rollerskates 
Thank you! 
Are you ready 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Ovládať 

predmety a časti 

tela, činnosti 

spojené s hrami 
 
Vedieť sa aktívne 

zapájať do 

príbehu a hier 
Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu 
 
Vedieť 

spolupracovať – 

žiť, pracovať, 

hrať sa a robiť 

veci spolu 
 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

5  

IV. Naučiť sa 

pomenovanie 

školských 

predmetov 
 
Naučiť sa 

slová 

vyjadrujúce 

hlavných 

členov rodiny 
 

 
Naučiť sa ako 

Briti 

a Američania 

slávia Veľkú 

noc 
 
Vytvoriť 

pohľadnicu pre 

rodičov. 
 

 

 

 

 

UNIT 5                     

Little 

Elephant is 

late! – 
  Malý slon  
mešká 
 

 
  Rodina 

malého slona 
 

Easter - 
  Veľká noc 
 

 
  Veľkonočná  
pohľadnica 
 

book, chair, cupboard, pen, bag, glasses, bus 
on, in, under 
Mummy, Daddy, little sister, baby Brother 
 

 

 
Easter, Easter bunny, Easter eggs 
chicks, butterflies, flowers 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 
 MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Zvládnuť 

pomenovanie 

školských 

predmetov 
 
Vedieť slová 

vyjadrujúce 

hlavných členov 

rodiny 
 

 
Vedieť ako Briti 

a Američania 

slávia Veľkú noc  
 
Vytvoriť 

veľkonočnú 

pohľadnicu 
. 
Zapájať sa 

aktívne do 

príbehov a hier. 
 
Poznať  rôzne 

spôsoby slávenia 

Veľkej noci. 
 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

3 TB 90 

PB 

 34-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB 51 

V. Naučiť sa  

výrazy 

a slovnú 

zásobu 

spojenú 

s dovolenkou 

na pláži 
 

UNIT 6                     

At the beach! 

– Na pláži 
 

 
  Pobrežie 
 

Look at... 
swim 
beach, sea, towel, flag, ice cream, sandcastle, kite, 

sun hat 
happy, sad 
What´s the matter? 

VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Poznať výrazy 

a slovnú zásobu 

spojenú 

s dovolenkou na 

pláži 
 
Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

4 TB 108 

PB 

 42-49 



  Činnosti 
 
  Maľba 
 

 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 

Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

významu  
 
Zapájať sa 

aktívne do 

príbehov a hier 
 

VI. Opakovanie 
 

Rewiew Rewiew VMR – 

výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  
 
OSR – 

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj                                                                                                                                                                                                                             
 
MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     
 

Rozhovor. 
Práca 

s názornými 

pomôckami. 
Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 
Hra. 
Problémové 

úlohy. 
Dramatizácia. 
 

Vedieť aktívne 

slovnú zásobu 

všetkých lekcií 
 
Zapájať sa 

aktívne 

v anglickom 

jazyku do 

známych 

príbehov a hier 
 

 

Ústne 

skúšanie.  
Písomné 

skúšanie. 
Klasifikácia. 

4  

Použité skratky: 
VMR  – výchova k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              

FIG     – finančná gramotnosť 

DV     -  dopravná výchova                                                                                                                                                                                                                                              

  

ENV   -  enviromentálna výchova                                                                                                                                                                                                                                 

OSR    – osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                            

MDV  – mediálna výchova 

MKV  – multikultúrna výchova    

TB      – metodická príručka (Teacher´s Book) 

PB      – pracovný zošit (Pupil´s Book) 

 

Učebnica a pracovný zošit - Mini Magic 1, učiteľská metodika, CD, Internet. 

 

Vypracoval : kolektív učiteľov prvého stupňa 

 
 

 

Tematický výchovno – vzdelávací plán 

Jazyky hrou II. ročník 

Učebný materiál: Pilar Pérez Esteve, Vincent Roig Estruch - Mini 

Magic 2 
 

 

 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 



IX. Úvod: Príbeh, domáce práce, časti 

tela, Zopakovať si pozdravy, zvieratá, 

čísla, farby 

 

Zopakovať si čarovné zaklínadlo 

 

Naučiť sa a zopakovať si časti tela 

 

Ovládať činnosti pri domácich prácach 

 

 

Big Bear Big bear 

Parts of the body – 

feet, body 

Housework actions 

– tidy up, make 

a cake, lay the 

table, wash up, 

make the bed 

big, little 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať príbeh 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

4 1. Úvodná hodina 

2. Veľký medveď 

3. Príbeh 

4. Dramatizácia príbehu 

5. Činnosti 

6. Časti tela 

7. Maľba 

 

X. Príbeh, domáce práce, časti tela, 
Zopakovať si pozdravy, zvieratá, čísla, 

farby 

 

Zopakovať si čarovné zaklínadlo 

 

Naučiť sa a zopakovať si časti tela 

 

Ovládať činnosti pri domácich prácach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiť sa každodenné činnosti 

 

Naučiť sa, zopakovať si a vedieť čítať 

slovnú zásobu k častiam tváre 

 

Zopakovať si „big, little“, „I´ve got“ 

Big Bear  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurry 

up,Little 

Elephant! 

Parts of the face – 

face, teeth 

Actions – get up, 

put on your 

clothes, wash your 

face, wash your 

eyes, wash your 

ears, wash your 

nose, wash your 

mouth, brush your 

teeth, comb your 

hair, eat your 

breakfast 

bananas 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať príbeh 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

4 8. Domáce práce 

9. Pieseň 

10. Minidivadlo 

11.Vyhodnotenie 

12. Ponáhľaj sa, malý slon 

13. Príbeh 

14. Dramatizácia príbehu 

15. Časti tváre 

16. Pieseň 

17. Maľba 

18. Opakovanie príbehu 

19. Pieseň 

20. Minidivadlo 

21. Vyhodnotenie 

XI. Naučiť sa každodenné činnosti 

 

Naučiť sa, zopakovať si a vedieť čítať 

slovnú zásobu k častiam tváre 

 

Zopakovať si „big, little“, „I´ve got“ 

Hurry 

up,Little 

Elephant! 

  

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

3  



XII. Naučiť sa, ako britské a americké 

rodiny slávia Vianoce 

 

Zopakovať si slovnú zásobu o 

Vianociach 

Hurry 

up,Little 

Elephant! 

 

 

Christmas 

Rudolf  

tennis racket, 

skateboard, train, 

dinosaur, teddy 

bear 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Vytvoriť zvláštnu 

pohľadnicu. 

Čítať a písať 

vianočné slová. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

3 (26.-27. Vianoce, Vianočná 

pohľadnica) 

I. Poznať jednotlivé časti oblečenia 

 

Naučiť sa a zopakovať si farby 

 

Čítať a písať slovnú zásobu o oblečení 

 

Rozprávať o počasí 

It´s raining! 

 

Clothes – jacket, 

trousers, T-shirt, 

skirt, shoes, 

jumper 

Colours – pink, 

black, white 

It´s raining / 

snowing / windy / 

sunny. 

Actions – Let´s ... 

make a snowman!, 

fly a kite, jump in 

a pudle, swim 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

3 

22. Prší! 

II. Poznať jednotlivé časti oblečenia 

 

Naučiť sa a zopakovať si farby 

 

Čítať a písať slovnú zásobu o oblečení 

 

Rozprávať o počasí 

It´s raining! 

 

  

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

3 

23. Príbeh 

24. Dramatizácia príbehu 

25. Oblečenie 

(26.-27. Vianoce, Vianočná 

pohľadnica) 28. Počasie 

29. Maľba 

30. Opakovanie príbehu 

31. Pieseň 

32. Minidivadlo 

33. Vyhodnotenie 

III. Naučiť sa hlavné miestnosti v dome 

 

Naučiť sa niektoré výrazy k nábytku 

 

Zopakovať si predložky „in, on, 

under“ 

 

Čítať a písať slová izieb 

 

Rozlišovať medzi slovami 

začínajúcimi na /b/ a /t/ 

The snake Snake 

Rooms – kitchen, 

living room, 

bedroom, 

bathroom 

Furniture – fridge, 

TV, bed, bath 

is / isn´t 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

5 34. Had 

35. Príbeh 

36. Dramatizácia príbehu 

37. Miestnosti 

38. Kde je had? 

39. Maľba 



  

IV. Naučiť sa, ako britské a americké 

rodiny slávia Veľkú noc  

 

 

 

 

 

 

 

Naučiť sa predmety v parku 

 

Poznať činnosti a pohyby 

 

Čítať a písať predmety v parku 

 

Používať „I want“ 

 

Učiť sa a zopakovať slovnú zásobu o 

hračkách 

 

Easter  

 

 

 

 

 

 

 

 

Where´sLittl

e Elephant? 

Easter egg race 

Countryside 

vocabulary – 

mountain, river, 

sun, cloud 

 

 

 

 

I´m on the slide / 

swing. 

up, down 

backwards, 

forwards 

tree 

I want... 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

 MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     
 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Čítať a písať 

veľkonočné slová. 

Vytvoriť zvláštnu 

veľkonočnú maľbu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

3 40. Opakovanie príbehu 

41. Pieseň 

42. Minidivadlo 

43. Vyhodnotenie44. Kde 

je malý slon? 

45. Príbeh 

46. Dramatizácia príbehu 

47. Predmety v parku 

48. Čo chceš? 

49. Maľba 

(50.-51. Veľká noc, 

Veľkonočná maľba) 

52. Opakovanie príbehu 

53. Pieseň 

V. Naučiť sa a zopakovať si slovnú 

zásobu o jedle 

 

Zopakovať si čísla 

 

Čítať a písať slová o jedle 

 

Naučiť sa tri hlavné jedlá dňa 

 

Zopakovať si „I want“ 

 

Rozlišovať medzi slovami 

začínajúcimi na /j/, /b/ a /s/ 

Let´s go for 

a picnic! 

Picnic food – 

crisps, sandwiches, 

cheese, oranges, 

biscuits, chocolate 

Other food and 

drink – cereal, fish 

and chips, pizza, 

milk, lemonade, 

water 

I´m hungry! 

I´m thirsty! 

It´s breakfast / 

lunch / dinner time 

 

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

Zapájať sa aktívne 

do príbehu, 

prerozprávať ho 

v rôznych formách. 

Spievať pieseň 

a porozumieť jej 

významu. 

Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

4 54. Minidivadlo 

55. Vyhodnotenie 

56. Poďme na piknik 

57. Príbeh 

58. Dramatizácia príbehu 

59. Jedlo 

60. Som hladný a smädný 

61. Maľba 

VI.  Review   

VMR – výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            

ENV -  

enviromentálna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                  

 

OSR – 

osobnostný 

a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                             

MKV – 

multikultúrna 

výchova                                                                                                                                                                                                                                     
 

Rozhovor. 

Práca 

s názornými 

pomôckami. 

Práca 

s tvorivými  

pracovnými 

listami. 

Hra. 

Problémové 

úlohy. 

Dramatizácia. 
 

 Ústne 

skúšanie.  

Písomné 

skúšanie. 

Klasifikácia. 

4 62. Opakovanie príbehu 

63. Pieseň 

64. Minidivadlo 

65. Vyhodnotenie 

66. Záverečná hodina 

Použité skratky: 

VMR – výchova k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                                                                              



FIG – finančná gramotnosť 

DV -  dopravná výchova                                                                                                                                                                                                                                              

  

ENV -  enviromentálna výchova                                                                                                                                                                                                                                 

OSR – osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                                                                            

MDV – mediálna výchova 

MKV – multikultúrna výchova                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Vypracoval : kolektív učiteľov prvého stupňa 

Prejednané: MZ 22.9.2010 

Schválené: 



 
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


