
Základná škol M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

JAZYKY HROU 

 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Stupeň vzdelávania:ISCED 1 

 

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.ročník.: 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne 

2.ročník: 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.22/2011-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. 

 



6/ Učebné zdroje 

-učebnice : First Friends 1 

                  First Friends 2 

                  Family and Friends 1 

                  Family and Friends 2 

-pracovné zošity First Friends 1 

                           First Friends 2 

                           Family and Friends 1 

                           Family and Friends 2 

-i-tools  

-Teacher Book 

-multimediálne CD First Friends 1,2 

                               Family and Friends 1,2 

-Teacher Res.Book-box First Friends 1,2 

                               Family and Friends 1,2 

-detské časopisy.Funny,Hello kids 

 

 

7 /Metódy a formy 

- gramaticko-prekladová 

- priama metóda 

- audio-lingvistická 

- komunikatívna 

- situačná 

- diskusná 

- riešenie úloh 

- IKT vo vyučovaní 

- problémové vyučovanie 

- didaktické hry 

- situačné a inscenačné 

- skupinové vyučovanie 

- pexeso 

- poprehadzované vety 

- projektové vyučovanie 

- superlearning 

 

 

 

 

 

 



FIRST FRIENDS 1 
Obsahový a výkonový štandard upravený podľa potrieb ISCED 1 

 aplikácia na  vyučovanie angličtiny v 1. ročníku ZŠ 
JA SOM 

Pohybová kultúra žiaka    

 Pracovné návyky  Návyky poriadku a čistoty svojho okolia 

 Základy práce s počítačom   Využitie MultiROMu 

Žiak a jeho oblasť poznávania   

 Meno žiaka, rodina a jej členovia  Predstaviť sa , zaujať postoj k členom rodiny 

 Škola a jej prostredie   Základné pracovné návyky 

Žiak a jeho integrácia do spoločnosti   

 Kontakt v komunikácii 

 Počúvanie s porozumením 

 Pasívna a aktívna slovná zásoba 

 Zmysluplnosť rečového prejavu  

 Nadviazať verbálny kontakt s inými deťmi 

 Predstaviť seba a svojho kamaráta, pýtať sa a odpovedať  

 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový 

kontext – tematický okruh 

POZNÁVAM ĽUDÍ OKOLO SEBA 

Kontakt a spolupráca s inými osobami  vyjadrené pohybom 

 Súlad pohybu, hudby a textu hry,   Hudobno-dramatické jazykové hry  

Kontakt s inými osobami a poznávanie priestoru 

 Ľudské činnosti a ich stvárnenie  V hrách napodobniť pracovné činnosti 

 Farebná rozmanitosť v produktoch  Priradiť, rozoznať a pomenovať farby, farebnú rozmanitosť  

 Číselný rad 1- 10 

 Rovinné a priestorové geografické tvary 

 Priradiť číslo k danému počtu predmetov 

 Poznať, triediť a určiť priestorové  tvary 

Život v skupine, poznávanie iných osôb  

 Delenie, pomoc, obdarovanie  Rozdeliť sa, obdarovať niekoho 



 Rozmanitosť ľudských vlastností, základy empatie  Zaujať pozitívne a empatické postoje – jazykové hry 

POZNÁVAM PRÍRODU 

 Vnímanie prírody, učenie cez aktívnu činnosť    

 Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť  Tvorivosť pri vytváraní produktov z prostredia prírody 

 Poznávanie prírodných javov  Hry a aktivity na vyjadrenie obsahu, metóda TPR 

Poznávanie prírody 

 Ročné obdobia, počasie, rastliny a živočíchy,   Pomenovať, určiť ročné obdobia, rastliny a živočíchy 

 Domáce zvieratá, zvieratá z voľnej prírody    Poznať, zaujať pozitívny postoj k zvieratám 

 Starostlivosť o rastliny  Uvedomiť si starostlivosť o rastliny 

 Živá a neživá príroda  Prírodné javy ovplyvnené počasím 

 Príroda a jej vplyv na emocionálnu oblasť žiaka 

 Krásy prírody  Vnímať krásy prírody 

POZNÁVAM KULTÚRU 

Špecifická pohybová kultúra žiaka     

 Pohybová improvizácia  Vyjadriť náladu piesne kultivovaným pohybom 

  Oblasť poznávania kultúrnych hodnôt  

 Predmety v našom okolí  Vnímať rôznorodosť predmetov okolo seba 

 Časové vzťahy, využiť pri určení rôznych sviatkov  Orientovať sa v časových vzťahoch – deň, týždeň, rok 

 Sviatky a ich oslavy, umelecké stvárnenie  Zapojiť sa aktívne do osláv sviatkov 

Integrácia žiaka do oblasti kultúrnych hodnôt  

 Tvorivosť, rôznorodosť, emocionalita v hre  Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej 

 Výtvarná tvorivosť  Kresliť, maľovať, tvoriť obrázkové témy, robiť projekty 

 Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie  Priestorovo stvárniť a pomenovať postavy osôb a zvierat 

 Prednes a stvárnenie literárnych útvarov  Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary ako 

riekanky, hádanky,  básne, piesne, dramatizácia rozprávok 
 



First Friends 1 

UNIT 1 – 2      Me / My classroom 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

4   

Naučiť sa anglické mená 

hlavných postavičiek 

 

Základné pozdravy 

 

  

Počítať čísla  1 – 5 

 

Pokyny k činnosti 

 

   

Ukazovať na veci 

a pomenovať ich 

  

 

Téma: Ja som 

Hello  How are you? 

I am fine thank you 

Bye, bye 

 

Téma: Moj trieda 

What´s this? 

Názvy predmetov 

v triede 

 

This is my ... 

 

číslovky 

one, two,   

 

Please, tell me .... 

abeceda 

 

Spoznať postavičky a vedieť ich 

rozlíšiť 

 

Pozdraviť  a rozlúčiť sa 

 

Porozumieť základným pokynom 

 

Priradiť základné farby k veciam 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

 

 Práca s portfóliom 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

12  

13  

14  



15     

  
 

 

First Friends 1 

UNIT 3 - 4   My toys / My things 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

16    

 Pomenovať a privlastniť 

veci 

 

Základné pozdravy 

 

Počítať čísla  1 – 5 

 

Pokyny k činnosti 

 

Pracovné pokyny 

 

 Informovať sa  a prijať 

informáciu  

 

 Číslovky: tri, štyri, päť 

 

Privlastňovacie zámená 

My .... 

 

Moje prostredie, moje 

veci : lunch box, water 

bottle, pencil, ... 

 

How old are you? 

How many? 

 

abeceda 

 

Spoznať postavičky a vedieť ich 

rozlíšiť 

 

Pozdraviť  a rozlúčiť sa 

 

Porozumieť základným pokynom 

 

 Pomenovať veci počtom 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

23   

 

 24  



 25  Práca s portfóliom 

26  

27  

 

First Friends 1 

UNIT 5 - 6   My colours / My Farm 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

28    

 

Základné pozdravy 

 

Počítať čísla  1 – 9 

 

Pokyny k činnosti 

 

Pracovné pokyny 

 

Vstať, sadnúť, chytiť sa 

za ruky, otáčať sa 

Jednoduché otázky 

 

 Farby : It´s green. 

Orange, yellow, red, 

blue 

 

Farby a tvary: cirle, 

rectangle, triangle,  

 

Téma: farma , sun, field, 

goat, flower, butterfly, 

donkey,  

 

Ie it...? 

 

  

Porozumieť základným pokynom 

 

Pomenovať veci, priradiť čísla 

 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

 

29   

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 



 36  a odpovede na ne – súhlas 

alebo nesúhlas 

 

 

 

  

Yes, it is , No, it is not  

 

 

Abeceda 

 Práca s portfóliom 

 37  

38  

39  

 
First Friends 1 

UNIT 7 - 8   My clothes / My body 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

 40   

 Pokyny k činnostiam – 

cvičte s ..... otáčajte, 

zdvihnite 

 

Pracovné pokyny – 

počítaj, prineste, 

pokračujte, dokončite 

Počítanie 1 – 10 

 

 

 Téma: oblečenie, shirt, 

socks, trousers, shorts, 

jumper, skirt, shoes 

 

What colour is it? 

What colour are they? 

 

Give me ... 

 

 

   

Rozpoznať rôzne odevy 

 

 Priraďovať farby 

 

Zachytiť informácie z pesničky  

a reagovať na ne 

 

Porozumieť jednoduchým otázkam 

 41  

 42  

 43  

 44  

45   



46   Súhlasiť, nesúhlasiť 

 

Otázky spojené s témou  

oblečenie   

 

Zaradiť mimoriadne dni 

a sviatky 

pesničky, básne 

 

  

Téma: my body, fingers, 

legs, eyes, arms, ears, 

feet 

 

I´ve got .... 

 

Abeceda 

a reagovať na ne 
 

Projekt 

 

Práca s portfóliom 

47   

 

48   

49   

50  

51  

 
First  Friends 1 

UNIT 9 - 10   My family / My food 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

52    

 Pokyny k činnostiam – 

cvičte s ..... otáčajte, 

zdvihnite 

 

Pracovné pokyny – 

 

Téma: Moja rodina 

baby, brother, sister, dad, 

grandma, grandpa 

 

Nácvik „to be“ 

  
Rozpoznať  členov rodiny 

 

 

Zachytiť informácie z pesničky  

a reagovať na ne 

 53  

 54  

 55  



 56  počítaj, prineste, 

pokračujte, dokončite 

 

Súhlasiť, nesúhlasiť 

 

Otázky spojené s témou 

Moja rodina 

 

Zaradiť mimoriadne dni 

a sviatky 

pesničky, básne 

  

 This is my family 

 

Téma : Jedlo, sweet, 

carrot, sandwich, 

orange, banana, tomato 

 

Farby, čísla  

 

 

 Abeceda 

 

 

Porozumieť jednoduchým otázkam 

a reagovať na ne 

 

 

Práca s portfóliom 
 

Projekt: téma podľa výberu 

 57  

 58  

 59  

 

 60  

 61  

62  

63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



FIRST FRIENDS 2 
Obsahový a výkonový štandard upravený podľa potrieb ISCED 1 

 aplikácia na  vyučovanie angličtiny v 2. ročníku ZŠ  
OBSAHOVÝ ŠTANDARD VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

JA SOM 

Pohybová kultúra žiaka    

 Pracovné návyky  Návyky poriadku a čistoty svojho okolia 

 Základy práce s počítačom   Práca s CD  

Žiak a jeho oblasť poznávania   

 Meno žiaka, rodina a jej členovia  Predstaviť sa , zaujať postoj k členom rodiny 

 Škola a jej prostredie   Základné pracovné návyky 

Žiak a jeho integrácia do spoločnosti   

 Kontakt v komunikácii 

 Počúvanie s porozumením 

 Pasívna a aktívna slovná zásoba 

 Zmysluplnosť rečového prejavu  

 Nadviazať verbálny kontakt s inými deťmi 

 Predstaviť seba a svojho kamaráta, pýtať sa a odpovedať  

 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový 

kontext – tematický okruh 

POZNÁVAM ĽUDÍ OKOLO SEBA 

Kontakt a spolupráca s inými osobami  vyjadrené pohybom 

 Súlad pohybu, hudby a textu hry,   Hudobno-dramatické jazykové hry  

Kontakt s inými osobami a poznávanie priestoru 

 Ľudské činnosti a ich stvárnenie  V hrách napodobniť pracovné činnosti 

 Farebná rozmanitosť v produktoch  Priradiť, rozoznať a pomenovať farby, farebnú rozmanitosť  

 Číselný rad 1- 10 

 Rovinné a priestorové geografické tvary 

 Priradiť číslo k danému počtu predmetov 

 Poznať, triediť a určiť priestorové  tvary 

Život v skupine, poznávanie iných osôb  



 Delenie, pomoc, obdarovanie  Rozdeliť sa, obdarovať niekoho 

 Rozmanitosť ľudských vlastností, základy empatie  Zaujať pozitívne a empatické postoje – jazykové hry 

POZNÁVAM PRÍRODU 

 Vnímanie prírody,  učenie cez aktívnu činnosť    

 Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť  Tvorivosť pri vytváraní produktov z prostredia prírody 

 Poznávanie prírodných javov  Hry a aktivity na vyjadrenie obsahu, metóda TPR 

Poznávanie prírody 

 Ročné obdobia, počasie, rastliny a živočíchy,   Pomenovať, určiť ročné obdobia, rastliny a živočíchy 

 Domáce zvieratá, zvieratá z voľnej prírody    Poznať, zaujať pozitívny postoj k zvieratám 

 Starostlivosť o rastliny  Uvedomiť si starostlivosť o rastliny 

 Živá a neživá príroda  Prírodné javy ovplyvnené počasím 

 Príroda a jej vplyv na emocionálnu oblasť žiaka 

 Krásy prírody  Vnímať krásy prírody 

POZNÁVAM KULTÚRU 

Špecifická pohybová kultúra žiaka     

 Pohybová improvizácia  Vyjadriť náladu piesne kultivovaným pohybom 

  Oblasť poznávania kultúrnych hodnôt  

 Predmety v našom okolí  Vnímať rôznorodosť predmetov okolo seba 

 Časové vzťahy, využiť pri určení rôznych sviatkov  Orientovať sa v časových vzťahoch – deň, týždeň, rok 

 Sviatky a ich oslavy, umelecké stvárnenie  Zapojiť sa aktívne do osláv sviatkov 

Integrácia žiaka do oblasti kultúrnych hodnôt  

 Tvorivosť, rôznorodosť, emocionalita v hre  Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť spolupracovať v nej 

 Výtvarná tvorivosť  Kresliť, maľovať, tvoriť obrázkové témy, robiť projekty 

 Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie  Priestorovo stvárniť a pomenovať postavy osôb a zvierat 

 Prednes a stvárnenie literárnych útvarov  Zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary ako 

riekanky, hádanky,  básne, piesne, dramatizácia rozprávok 



First Friends 2 

UNIT 1 – 2      Hello/Our School 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

4   

Naučiť sa anglické mená 

hlavných postavičiek 

 

Základné pozdravy 

 

  

Počítať čísla  1 – 5 

 

Pokyny k činnosti 

 

   

Ukazovať na veci 

a pomenovať ich 

  

 

Days of the week 

 

Téma: Moja trieda 

What´s this? 

 

Názvy predmetov 

v triede 

 

This is my ... 

Moje prostredie, moje 

veci : lunch box, water 

bottle, pencil, 

 

Let´s play! 

 

Give me ... 

 

 

Abeceda - správna výslovnosť   

 

Pozdraviť  a rozlúčiť sa 

 

Porozumieť základným pokynom 

 

 

Priradiť základné farby k veciam 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

 

 Práca s portfóliom 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

 

12  

13  

14  



15  Numbers 1-5 

  
 

 

First Friends 2 

UNIT 3 - 4   My friends / I can ... 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

16    

 Pomenovať a privlastniť 

veci 

 

Základné pozdravy 

 

Počítať čísla  1 – 5 

 

Pokyny k činnosti 

 

Pracovné pokyny 

 

 Informovať sa  a prijať 

informáciu  

 

 

 Číslovky: tri, štyri, päť 

 

Privlastňovacie zámená 

My .... 

 

Moje prostredie, moje 

veci : lunch box, water 

bottle, pencil, ... 

 

How old are you? 

How many? 

 

Abeceda 

 

Spoznať postavičky a vedieť ich 

rozlíšiť 

 

Pozdraviť  a rozlúčiť sa 

 

Porozumieť základným pokynom 

 

 Pomenovať veci počtom 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

23   

 

 24  



 25  Zaradiť mimoriadne dni 

a sviatky 

pesničky, básne 

 

Práca s portfóliom 

26  

27  

 

First Friends 2 

UNIT 5 - 6   My home / My room 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

28    

 

Základné pozdravy 

 

Počítať čísla  1 – 9 

 

Pokyny k činnosti 

 

Pracovné pokyny 

 

Vstať, sadnúť, chytiť sa 

za ruky, otáčať sa 

 

 

Farby : It´s green. 

Orange, yellow, red, 

blue 

 

  

Téma: farma , sun, field, 

goat, flower, butterfly, 

donkey,  

 

Téma: Moja izba 

 

Where is ...? 

 

  

Porozumieť základným pokynom 

 

Pomenovať veci, priradiť čísla 

  

Tvoriť jednoduché otázky 

 

Jednoslovne odpovedať na otázku 

 

 

Rozumieť jednoduchým pokynom 

učiteľa 

29   

 30  

 31  

 32  

 33  

 34  

 35  

 



 36  Jednoduché otázky 

a odpovede na ne – súhlas 

alebo nesúhlas 

 

Podať informáciu 

 

 

  

 

Ie it...? 

Yes, it is , No, it is not  

 I can´t ... 

 There´s ... 

 

Abeceda 

 

Vedieť pomenovať veci  a kde sú. 

 

 Práca s portfóliom 
 37  

38  

39  

 
First Friends 2 

UNIT 7 - 8   On holiday / Mealtime 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

 40   

 Pokyny k činnostiam – 

cvičte s ..... otáčajte, 

zdvihnite 

 

Pracovné pokyny – 

počítaj, prineste, 

pokračujte, dokončite 

Počítanie ... do 18 

 

 

 Téma:  Holiday 

 

What colour is it? 

What colour are they? 

 

How many ...? 

 

Give me ... 

 

 

   

Rozpoznať rôzne názvy a priraďiť 

ich 

 

 Priraďovať farby 

 

Zachytiť informácie z pesničky  

a reagovať na ne 

 

 41  

 42  

 43  

 44  

45   



46   Súhlasiť, nesúhlasiť 

 

Otázky spojené s témou  

oblečenie   

 

Zaradiť mimoriadne dni 

a sviatky 

pesničky, básne 

 

  

Téma:  Jedlo 

... has got ... 

 

I´ve got .... 

 

Abeceda 

Porozumieť jednoduchým otázkam 

a reagovať na ne 
 

Projekt 
 

Práca s portfóliom 

47   

 

48   

49   

50  

51  

 
First  Friends 2 

UNIT 9 - 10   Circus fun / Jobs 
Page Dátum Komunikačné 

situácie 

Jazykové 

prostriedky 

Výkon 

52    

 Pokyny k činnostiam – 

cvičte s ..... otáčajte, 

zdvihnite 

 

Pracovné pokyny – 

 

Téma:  zábava 

 He can ... 

 

 Téma : Jobs 

 

  
Rozpoznať  povolania 

 

 

Zachytiť informácie z pesničky  

a reagovať na ne 

 53  

 54  

 55  



 56  počítaj, prineste, 

pokračujte, dokončite 

 

Súhlasiť, nesúhlasiť 

 

Zaradiť informáciu, ako 

komunikačná situácia  

 

Mimoriadne dni a sviatky 

pesničky, básne 

  

 Make ..... 

 

Nácvik „to be“  zápor 

  

 Abeceda 

 

 

Porozumieť jednoduchým otázkam 

a reagovať na ne 

 

Práca s portfóliom 
 

Projekt k vybratej téme  

 57  

 58  

 59  

 

 60  

 61  

62  

63  
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