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METODICKÁ PRÍRUČKA





Uvod 

Vyučovanie anglického jazyka na 1. stupni základnej školy má rozhodujúci vplyv na to, ako budú 

k  cudziemu jazyku deti pristupovať neskôr vo vyšších ročníkoch. My – učitelia cudzieho jazyka 

na 1.  stupni máme v  rukách obrovskú zodpovednosť, ktorú si možno často ani neuvedomujeme. 

A práve to by mala byť pre nás motivácia, aby sme k vyučovaniu cudzieho jazyka pristupovali čo 

najzodpovednejšie a stanovili si ako jediný a najhlavnejší cieľ našich hodín to, aby deti angličtinu mali 

radi. Pokiaľ sa nám to podarí, budeme mať v triede deti, ktoré sa budú na angličtinu tešiť, budú sa 

radi pripravovať na hodiny a pracovať na hodinách, vzbudíme v nich prirodzený záujem o angličtinu 

tak, že ju budú prirodzene vyhľadávať vo svojom voľnom čase, počúvať pesničky a pozerať fi lmy 

v angličtine, či neskôr čítať po anglicky. Ak toto dokážeme, tak sme naplnili naše poslanie na 100 %. 

Pracovná učebnica je zostavená tak, aby sa poznatky z  angličtiny prepájali nielen s  ostatnými 

vyučovacími predmetmi v škole, ale aj s čítaním a neskôr aj prepisovaním slov, či dopĺňaním tlačených 

písmen do slov. Takto si deti už od začiatku budú postupne fi xovať aj písomnú podobu slov. Práve 

písaná forma angličtiny býva častým problémom žiakov, ktorí sa začnú učiť anglický jazyk v 3. ročníku 

základnej školy, kedy je už povinným vyučovacím predmetom. V tejto pracovnej učebnici som sa 

zamerala na rozvíjanie všetkých cudzojazyčných zručností – samozrejme na elementárnej úrovni, 

aby žiaci nielen rozumeli počutému a písanému, ale aby vedeli postupne aj komunikovať v cudzom 

jazyku a neskôr sa aj písomne vyjadriť. 

Verím, že sa mi to podarilo a aj vďaka tejto pracovnej učebnici a pomocou všetkých podporných 

materiálov sa Vám bude angličtina učiť ľahšie, zábavnejšie, a že Vaši žiaci sa budú tešiť na každú 

hodinu angličtiny s Vami.

-
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Niektoré cudzojazyčné učebnice, s ktorými som sa stretla počas mojej praxe, obsahovali slovnú 

zásobu alebo témy, ktoré boli našim deťom neznáme a ťažko sa mi vysvetľovali. Tak som sa občas 

dostávala do slepých uličiek, lebo vysvetliť deťom význam slov, ktoré nepoznali ani v slovenčine, 

bolo veľmi náročné. Tomu som sa chcela vyhnúť, preto obsah tejto učebnice korešponduje s našou 

kultúrou a reáliami. 

V pracovnej učebnici nájdete témy: farby, čísla, rodina, domov a bývanie, príroda a zvieratá, obleče-

nie, ľudské telo, jedlo a sviatky Veľká noc, Vianoce a narodeniny. V rámci týchto tém je zaradená 

základná slovná zásoba, ktorá je v jednotlivých lekciách prepojená s jazykovými štruktúrami, teda 

deti sa už učia povedať jednoduché vety. Na to nadväzuje aj postupné oboznamovanie sa s písanou 

podobou slov. 

Obsah pracovnej učebnice som prepojila s rozprávkami, ktoré sú deťom v tomto veku najbližšie. 

Hlavnými témami sú ľudové rozprávky, ktoré väčšina detí pozná. Obsah každej rozprávky nájdete 

v  prílohe tejto metodickej príručky a  v  prípade, že deti rozprávku nebudú poznať, môžete im 

rozprávku prečítať alebo porozprávať.

V každej lekcii sú zaradené také úlohy, aby sa čo najviac zopakovalo prebraté učivo, ktoré deti už 

ovládajú. Z praxe považujem za veľmi dôležité cyklické opakovanie učiva v rôznych typoch úloh. 

Som veľmi potešená spoluprácou so Spievankovom a ich pesničkami, ktoré sa mi v praxi pri vyučovaní 

anglického jazyka potvrdili ako veľmi žiadané a obľúbené. Verím, že aj Vašich žiakov zaujmú a že im 

spríjemnia a rozveselia hodiny angličtiny. 

V úvode každej lekcie sa nachádza básnička, v ktorej sa žiaci oboznamujú s novou slovnou zásobou. 

Táto slovná zásoba sa nachádza aj v obrázkovom slovníku na konci učebnice. Básničky sú napísané 

slovensko – anglicky, aby deti rozumeli ich obsahu a fi xovali si novú slovnú zásobu zábavnou formou. 

V každej lekcii sa nachádza aj maľované čítanie a posluch k danej rozprávke, pomocou ktorých si 

deti precvičujú slovnú zásobu a jazykové štruktúry. 

V prílohe metodickej príručky nájdete časovo – tematické plány na vyučovanie podľa tejto učebnice. 

Plány sú vypracované pre jednohodinovú, ako aj dvojhodinovú týždennú dotáciu. Učebnica 

obsahuje množstvo rôznych úloh a cvičení a v závislosti od zloženia žiakov v triede, ako aj časovej 

dotácie máte možnosť napredovať rýchlejším tempom v  rámci jednohodinovej dotácie, alebo 

jednotlivým témam a  opakovaniu venovať viacej času v  rámci dvojhodinovej dotácie. Učebnica 

môže byť rozdelená aj do dvoch rokov vyučovania cudzieho jazyka, čo Vám umožní preberať učivo 

pomalším tempom, dostatočne ho recyklovať a opakovať.

Štruktúra pracovnej učebnice
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Prehľad učiva, slovnej zásoby a jazykových štruktúr

11
Lekcia WELCOME TO THE MAGIC KINGDOM (ÚVODNÁ LEKCIA)

HELLO (ahoj), GOODBYE (dovidenia), WHAT´S YOUR NAME? (Ako sa voláš?), MY 

NAME IS..(Volám sa…), HOW ARE YOU? (Ako sa máš?), I´M FINE. (Mám sa dobre)

ŠTRUKTÚRY: Základné frázy na zoznamovanie a predstavovanie sa

GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS (FARBY A ČÍSLA)

GREEN (zelená), BLUE (modrá), YELLOW (žltá), ORANGE (oranžová), PINK (ružová), 

čísla 1 – 10, 

ŠTRUKTÚRY: Sloveso byť (to be)

THE ENORMOUS TURNIP (ČLENOVIA RODINY)

GRANDPA (dedko), GRANDMA (babka), FATHER (otec), MOTHER (mama), BROTHER 

(brat), SISTER (sestra), DOG (pes), CAT (mačka), MOUSE (myš), TURNIP (repa), BOOTS 

(čižmy)

ŠTRUKTÚRY: Sloveso mať (have got/has got), this is…

THREE LITTLE PIGS (BÝVANIE)

HOUSE (dom), ROOF (strecha), WINDOW (okno), DOOR (dvere), CHIMNEY (komín)

ŠTRUKTÚRY: This is... / It has got…

THE MITTEN (ZVIERATÁ V LESE)

MOUSE (myš), FROG (žaba), RABBIT (zajac), FOX (líška), WOLF (vlk), BEAR (medveď). 

MITTEN (rukavica)

ŠTRUKTÚRY: I like… Tvorenie krátkych odpovedí: YES / NO

THE PUSS IN BOOTS (OBLEČENIE)

T-SHIRT (tričko), SKIRT (sukňa), TROUSERS (nohavice), SHORTS (kraťasy), SHOES 

(topánky), SOCKS (ponožky), HAT (klobúk)

ŠTRUKTÚRY: I am / He is / She is wearing…

THE GINGERBREAD MAN (ČASTI TELA)

HEAD (hlava), SHOULDERS (ramená), KNEES (kolená), TOES (palce), EYES (oči), EARS 

(uši), MOUTH (ústa), NOSE (nos)

ŠTRUKTÚRY: This is / These are

55
Lekcia

33
Lekcia

44
Lekcia

22
Lekcia

77
Lekcia

66
Lekcia
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THE TABLE, THE DONKEY AND THE STICK (JEDLO)

BREAD (chlieb), TOMATO (paradajka), PEPPER (paprika), EGG (vajce), APPLE ( jablko), 

BANANA (banán), HONEY (med), ORANGE (pomaranč), 

ŠTRUKTÚRY: I like / I don´t like

BIRTHDAY (NARODENINY)

BIRTHDAY (narodeniny), CAKE (torta), CANDLE (sviečka), BALLOON (balón), CARD 

(pohľadnica)

EASTER (VEĽKÁ NOC)

EASTER (Veľká noc), EASTER EGG (veľkonočné vajíčko), EASTER BUNNY 

(veľkonočný zajačik)

CHRISTMAS (VIANOCE)

CHRISTMAS (Vianoce), CHRISTMAS TREE (vianočný stromček), PRESENT (darček), 

SNOW (sneh), SNOWMAN (snehuliak)

88

99

1010

1111

Lekcia

Lekcia

Lekcia

Lekcia

Návrh na rozvrhnutie učiva

1. Welcome to the Magic Kingdom (úvodná lekcia) 2 h 5 h
2. Goldilocks and The Three Bears (farby a čísla) 4 h 6 h
3. The Enormous Turnip (členovia rodiny) 4 h 8 h
4. Three Little Pigs (bývanie) 4 h 9 h
5. The Mitten (zvieratá v lese) 4 h 8 h
6. The Puss in Boots (oblečenie) 4 h 8 h
7. The Gingerbread Man (časti tela) 4 h 6 h
8. The Table, the Donkey and the Stick (jedlo) 4 h 10 h
9. Birthday (sviatky) 1 h 2 h

10. Easter (sviatky) 1 h 2 h
11. Christmas (sviatky) 1 h 2 h

33 hodín 66 hodín

Téma
Časová dotácia

1 h/týždenne 2 h/týždenne
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Téma:

STRANY: 5 – 9

CIELE:

Predstaviť žiakom učebnicu The Magic Kingdom a jej myšlienku – prácu s rozprávkami 

a rozprávkovými bytosťami. Vystaviť žiakov čo najintenzívnejšie anglickému jazyku 

v rôznych posluchových úlohách, aktivitách a komunikačných situáciách. Oboznámiť 

sa so základnou slovnou zásobou potrebnou pri zoznamovaní a predstavovaní sa 

a jednoduchu slovnou zásobou potrebnou na prácu s obrázkami. 

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť sa predstaviť

Vedieť porozumieť základným frázam pri zoznamovaní sa

Naučiť sa pomenovať čísla 1 – 3

SLOVNÁ ZÁSOBA: book, fl ower, tree, sun, rain, car, train, one, two, three

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY:
Základné frázy na zoznamovanie a predstavovanie sa

HELLO (ahoj), GOODBYE (dovidenia), WHAT´S YOUR NAME? (Ako sa voláš?), MY 

NAME IS... (Volám sa…), HOW ARE YOU? (Ako sa máš?), I´M FINE. (Mám sa dobre)

Welcome to The Magic Kingdom 11

str. 5

 POSLUCH N-1

Učiteľ/ka najprv predstaví seba:

Hello, children. I am a teacher. 
Welcome to The Magic Kingdom English.
What´s your name? (učiteľ/ka zdraví žiakov Hello! 
a snaží sa nadviazať jednoduchú komunikáciu, 

v ktorej sa jej deti predstavia po anglicky. 

Žiaci opakujú a fi xujú frázu: 

My name is…
Učiteľ/ka povie žiakom: Now, quiet please (priloží si 

prst na pery, aby utíšil/a deti), listen to the rhyme. 

Tíško sadni, pozri – kuk,
kniha anglicky je book.
Povedz kúzlo: one-two-three, 
kvet je fl ower, strom je tree.
Slnko je sun a dážď je rain,
auto je car a vlak je train.
Anglicky sa učme spolu,
tešíme sa už na školu.

Žiaci majú zatvorené učebnice a vypočujú si 

básničku The Magic Kingdom. Potom učiteľ/ka 

pustí nahrávku po častiach a žiaci opakujú básničku 

niekoľkokrát za sebou. 

Deti, počuli ste v básničke nejaké nové slovíčka, 
ktoré ste ešte nikdy nepočuli? Ktoré?
Open your books, page 5 and listen to the rhyme 
again.
Žiaci si opäť vypočujú básničku.

Čo z toho, čo sa spomínalo v básničke, viete nájsť 
na obrázku? Učiteľ/ka dopĺňa odpovede žiakov 

prekladom slov, ktoré povedia: kniha – book, kvet – 

fl ower, strom – tree…atď. 

Nabáda žiakov k opakovaniu anglických slov. 

Potom postupne hovorí žiakom inštrukcie a žiaci 

pracujú podľa pokynov:

a)   Zelenou – green farbičkou zakrúžkuj na 
obrázku to, čo sa spomína v básničke. 

  Obrázky vyfarbi. Vieš ich pomenovať po 
anglicky?

b)  Nájdi na obrázku rozprávkové postavičky 
a zakrúžkuj ich modrou – blue farbičkou. Vieš, 
ako sa volajú?

c)  Spoločne si zopakujme básničku niekoľkorát. 
Vieš ju už spamäti?
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 EXTRA ÚLOHA:

Učiteľ/ka si pripraví obrázkové karty: book, fl ower, 

tree, sun, rain, car, train. Najprv pomenovania 

obrázkov žiakom zopakuje, nabáda ich, aby žiaci 

niekoľkokrát slová zopakovali:

What´s this? This is a book/fl ower…
Potom rozmiestni obrázkové karty po triede a zadá 

žiakom úlohu:

Touch the fl ower/tree…
Žiaci bežia k obrázku, ktorý učiteľ/ka pomenovala. 

Učiteľ/ka sa ich opýta:

What´s this? This is a fl ower/tree… 

str. 6

Práca s ilustráciou: žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať a počítať vybrané 

predmety.

Spočítajme vtáčiky, birds. 
How many? One, two, three..

str. 7

Učiteľ/ka bude žiakom postupne predstavovať 

jednotlivé frázy, ktoré sa v angličtine používajú na 

zoznamovanie sa. Učiteľ/ka bude vytlieskavať tieto 

frázy, deliť na slabiky. Takto budú pre žiakov ľahšie 

zapamätateľné a lepšie si ich zafi xujú. Je vhodné, 

aby vytlieskavanie a frázovanie týchto fráz bolo 

pre žiakov dostatočne pomalé a zrozumiteľné. Je 

vhodné opakovať tieto frázy na začiatku každej 

vyučovacej hodiny, až kým si žiaci tieto frázy 

dostatočne nezafi xujú.

Ahoj.
Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
Dovidenia.
Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye.
Ako sa máš?
How are you? How are you? How are you? How are 
you? How are you?
Mám sa dobre, ďakujem.
I´m fi ne, thank you. I´m fine, thank you. I´m fine, 
thank you. I´m fine, thank you. I´m fine, thank you.
Ako sa voláš?
What´s your name? What´s your name? What´s your 
name? What´s your name? What´s your name?
Volám sa________
My name´s___ My name´s___ My name´s___ My 
name´s___ My name´s___
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 TIP Z PRAXE:

Vytlieskavanie, vydupávanie, vyplieskavanie 

a akékoľvek rytmizovanie je odporúčané (aj) pre 

žiakov s poruchami učenia, ktorí majú výbornú pamäť 

na rytmizované texty. Aj nám sa často vryje nejaká 

pieseň, alebo rytmus do ucha a ľahšie si niečo 

zapamätáme. Rytmizujte so žiakmi na angličtine 

všetko, čo sa bude dať. Najväčšou výhodou pri 

rytmizovaní je, že ani Vy ani Vaši žiaci nemusíte 

vedieť spievať.

str. 7/1

 POSLUCH N-2

Básnička na upevnenie si základných fráz 

používaných pri zoznamovaní.

Žiaci si vypočujú básničku niekoľkokrát za sebou, 

keďže ide o pomalý a rytmizovaný text, učiteľ/ka 

nabáda žiakov, aby text opakovali a rytmizovali spolu 

s nahrávkou.

Hello poviem, keď prichádzam,

Goodbye zase, keď odchádzam.

How are you? je Ako sa máš?

I´m fi ne, thank you, odpovedáš.

What´s your name? sa pýtam smelo,

keď chcem vedieť tvoje meno.

My name´s __________ odpoviem,

anglicky to všetko viem.

Prvýkrat si vypočujú žiaci nahrávku celú, druhýkrát 

učiteľ/ka nahrávku zastavuje a opakuje jednotlivé 

frázy spolu so žiakmi. Po vypočutí žiaci, ktorí vedia, 

nech napíšu svoje meno na riadok v básničke a do 

okienka nech nakreslia aj obrázok seba. Tým, ktorí to 

nevedia, učiteľ/ka pomôže napísať meno.

str. 7/2

 POSLUCH N-3

Žiaci počúvajú a vyfarbujú čiernobiele obrázky. Tento 

posluch je spojený so zvukom zvierat a teda žiaci 

identifikujú zviera na obrázku na základe zvuku, ktorý 

budú počuť, ale zároveň budú počuť aj jeho anglické 

pomenovanie, s ktorým sa už možno predtým stretli. 

A teda úlohou tohto cvičenia, okrem upevnenia si 

frázy: “My name is..” je aj vypočutie si anglických 

pomenovaní vybraných zvierat.

What´s your name? Meow, meow, my name is Cat. 

(žiaci vyfarbia kocúra v čižmách)

What´s your name? Oink, oink, my name is Pig. 

(žiaci vyfarbia prasiatko)

What´s your name? Growl, growl, my name is Bear. 

(žiaci vyfarbia medveďa)

What´s your name? Ribbit, ribbit, my name is Frog. 

(žiaci vyfarbia žabu)

What´s your name? Woof, woof, my name is Dog. 

(žiaci vyfarbia psíka)

 EXTRA ÚLOHA:

Učiteľ/ka rozdá žiakom vybrané obrázkové karty 

s obrázkami zvierat, ktoré žiaci vedia už po anglicky 

pomenovať. Najprv si vytlieskajú pomenovania týchto 

zvierat opakovaním niekoľkokrát po sebe. 

Napríklad: dog, dog, dog, dog…
Tlieskanie môžeme nahradiť aj dupaním, plieskaním, 

alebo k pomenovaniu pridáme aj zvuk zvieraťa. 

Napríklad: dog, woof, dog, woof, dog, woof…
Potom sa učiteľ/ka pýta žiakov, ktorí držia obrázky:

What´s your name? (žiak odpovedá, učiteľ pomôže 

s formulovaním odpovede):

My name is a dog.
What´s your name?
My name is a cat.
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 TIP Z PRAXE:

Oboznámte vašich žiakov aj s anglickými 

citoslovciami, ktoré vyjadrujú zvuky zvierat. Je to 

zvláštne, ale každý jazyk počuje zvuky zvierat inak. 

So zvukmi zvierat pracuje aj pieseň Old McDonald, 

ktorú si môžete na hodinách zaspievať.

Zoznam vybraných zvierat 

a ich zvukov v angličtine:

Cats — meow

Dogs — woof

Horses — neigh

Goats and sheep — baa

Pigs — oink

Cows — moo

Donkeys — hee-haw

Chickens — cluck

Roosters — cock-a-doodle-do

Birds — chirp

str. 7/3

Zopakujte si spoločne úvodnú básničku The Magic 

Kingdom (s. 5). Básničku môžete pustiť aj z posluchu, 

aby si ju žiaci zopakovali. Potom žiaci pokračujú 

v riešení úlohy, pomenujú obrázky a spoja ich 

so správnym tieňom. Táto úloha je zameraná na 

rozvíjanie zrakového vnímania a zároveň slúži aj na 

zopakovanie a upevnenie slovnej zásoby.

str. 8/4

Táto úloha je zameraná na zvukové rozlišovanie slov 

a hľadanie slov podobne znejúcich.

Spoločne so žiakmi postupne pomenujte jednotlivé 

obrázky a hľadajte rýmy. Potom niekoľkorát za sebou 

vyslovte dvojice podobne znejúcich slov. Pri tejto 

úlohe môžete použiť aj obrázkové karty a znázorniť si 

pomocou nich túto úlohu na tabuli.

RIEŠENIE ÚLOHY:

Vlak (train)  a) dážď (rain)  b) slnko (sun)

Strom (tree)  a) auto (car)  b) 3 (three)

Slnko (sun)  a) 1 (one)  b) vlak (train)

str. 7/5

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si a upevniť slovnú 

zásobu a zároveň určiť nasledujúce slovo v rade. 

Žiaci nahlas pomenuvávajú obrázky v rade a vyberú 

správny obrázok, ktorý v rade nasleduje. Pri tejto 

úlohe sa môžete žiakov pýtať, aké písmeno počujú 

na začiatku slov.

 TIP Z PRAXE:

Počas vyučovania angličtiny na prvom stupni 

môžu žiaci určovať, akú hlásku počujú na začiatku 

(neskôr aj na konci slov, vo vnútri slova). Dávajte 

pozor, hlásky P, K a T (ale aj ďalšie, ktoré ale nie je 

potrebné spomínať v kontexte vyučovania angličtiny 

na primárnom stupni) sú na začiatku anglických slov 

aspirujúce, a teda v angličtine sa správne vyslovujú 

ako s výdychom (Ph, Kh, Th). Pripomínajte to aj Vašim 

žiakom, aby sa učili správnej výslovnosti v angličtine. 

Najlepšie si to upevnia posluchom, v ktorom bude 

dané slová vyslovovať rodený hovoriaci.

str. 8/6

Najskôr si učiteľ/ka spoločne so žiakmi zopakuje 

pomenovania čísel do 3. Následne budú žiaci počítať 

obrázky v okienkach a zapisovať ich počet. Nechajte 

žiakov zapísať daný počet bodkami, alebo číslami 

podľa toho, čo si sami vyberú. 

V tejto úlohe si môžu žiaci precvičiť aj pomenovania 

obrázkov po anglicky a môžu si taktiež precvičiť 
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singulár a plurál podstatných mien.

Učiteľ/ka povie:

One car – two cars
One train – two trains
One book – two books

 TIP Z PRAXE:

Zahrajte sa so žiakmi hru. Učiteľ/ka povie žiakom 

číslo (1 – 3) a žiaci ho ukážu na prstoch. Je to zároveň 

aj výborná rozcvička jemnej motoriky pred písaním. 

Neskôr, keď žiaci budú poznať čísla do 10, môžete 

túto hru praktizovať na každej hodine.

ZOPAKUJME SI
str. 9/1

Aby táto úloha nestratila svoj cieľ, a to upevnenie 

a zopakovanie si anglických pomenovaní čísel 1 -3, je 

potrebné, aby žiaci anglicky pomenovali dané číslo 

(vyjadrené bodkami), resp. spočítali bodky a potom 

určili a dokreslili chýbajúci počet predmetov.

str. 9/2

Najprv si žiaci vypočujú básničku HELLO! zo strany 7. 

Vypočujte si ju aj dvakrát, trikrát. Nabádajte žiakov, 

aby opakovali dané frázy z básničky. Vyskúšajte si 

aj krátky dialóg. Úlohou žiakov je potom nakresliť 

seba a aj obrázky toho, čo už vedia pomenovať 

po anglicky. Pri tejto úlohe bude mať učiteľ/ka 

spätnú väzbu o tom, čo sa žiaci naučili a čo sa ešte 

potrebujú doučiť, precvičiť.

str. 9/3

 POSLUCH P-1

Učiteľ/ka žiakom predstaví dvojicu Spievanku 

a Zahrajka zo Spievankova. Učiteľ/ka žiakom 

povie, že v angličtine používame rôzne frázy pri 

zoznamovaní sa, alebo keď stretneme niekoho 

nového, a práve takéto frázy si budú môcť vypočuť 

v tejto pesničke. 

V piesni sa vyskytujú aj frázy, ktoré žiaci poznať 

nebudú, cieľom však je, aby žiaci identifi kovali a po 

vypočutí piesne povedali, s ktorými frázami sa už 

stretli a ktoré frázy poznajú. Pokiaľ budú žiaci túto 

pieseň počúvať opakovane na hodinách, tak sa ju aj 

naučia spamäti.

Hello! Hello! How do you do?

Hello! Hello! How are you?

Hello! Hello! Where are you from?

Hello! Hello! When do you go home?

Hello! Hello! Where do you live?

Hello! Hello! What shall I give?

Hello! Hello! How old are you?

Hello! Hello! I´m six, and you?
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STRANY: 10 – 15

CIELE:

Oboznámiť sa s pomenovaniami vybraných farieb a čísel do 10

Vedieť vymenovať číslený rad do 10 po anglicky

Rozoznať v počutom texte známe anglické slová

Dopĺňať text podľa posluchu

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť sa predstaviť

Vedieť porozumieť základným frázam v spojení číslo, farba a pomenovanie predmetu

Naučiť sa pomenovať čísla 4 – 10

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 3

SLOVNÁ ZÁSOBA: orange, blue, green, yellow, pink, four, fi ve, six, seven, eight, nine, ten

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: Sloveso byť (to be)

Téma:

Goldilocks and The Three Bears 22

str. 10

Práca s ilustráciou: žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať a počítať vybrané 

predmety.

str. 11/1

Žiaci sa najprv v úvode hodiny oboznámia 

s rozprávkou O Zlatuške a troch medveďoch (viď 

príloha).

Po vypočutí rozprávky sa učiteľ/ka pýta žiakov 

(pomáha si obrázkovými kartami):

a) What is the name of the girl? (Zlatuška)
b)  How many bears live in the house? (Let´s count: 

One, two, three..)
c)  How many bowls/beds/chairs are in the house? 

(Let´s count: One, two, three..)
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str. 11/2

 POSLUCH N-4

Učiteľ/ka motivuje žiakov na básničku o farbách 

motivačným rozhovorom o tom, že Zlatuška by ich 

rada naučila anglické pomenovania farieb. Učiteľ/ka

sa môže opýtať, či už niektoré pomenovania 

poznajú. Žiaci si potom vypočujú celú básničku 

o farbách. Potom ju učiteľ/ka bude púšťať po častiach 

a žiaci budú správne určovať pomenovania farieb 

a vyfarbovať okienka v básničke.

Orange býva mrkva zdravá,

green zas na ihrisku tráva.

Yellow to je farba slnka,

blue potôčik, ktorý žblnká.

Pink sú kvietky v kytičke,

dám ju svojej mamičke.

 EXTRA ÚLOHA:

Učiteľ/ka povie žiakom, aby položili v učebnici na 

strane 11 prst na farbu, ktorú budú počuť. Učiteľ/ka 

potom zadáva pokyny: “Green”, “Yellow”…
Obľúbenou hrou žiakov na prvom stupni je: “Find 

something”. Učiteľ zadá žiakom pokyn: “Find 
something what is blue”, žiaci hľadajú v triede 

predmety a dotknú sa predmetov, ktoré sú danej 

farby. Hra má ale dôležité pravidlo: dvaja žiaci 

sa nesmú dotknúť rovnakého predmetu a počas 

hľadania sa nesmú dotknúť jeden druhého. Keď 

všetci žiaci našli predmety danej farby, tak si ešte 

pred zadaním ďalšej farby, ktorú budú mať hľadať, 

zopakujú 4-5 krát pomenovanie farby, ktorú držia.

str. 11/3

Učiteľ/ka pokračuje v motivačnom rozprávaní, aby 

žiaci pomohli Zlatuške a priradili jednotlivé okienka 

s farbami k obrázku danej farby, ktorý sa na tejto 

strane nachádza. Dané farby nech ešte niekoľkokrát 

pomenujú a zopakujú si ich.

str. 12/4

Učiteľ/ka porozpráva žiakom o tom, ako Zlatuška 

prišla prvýkrát k domčeku troch medveďov a vonku 

na šnúre mali medvede zavesené čerstvo vyprané 

ponožky. Cieľom tejto úlohy je zopakovanie 

a upevnenie si pomenovaní farieb po anglicky. 
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Učiteľ/ka teda vyzve žiakov, aby pomenovali farby 

v rade za sebou a povedali, aké farby budú v rade 

nasledovať.

str. 12/5

 POSLUCH P-2

Učiteľ/ka porozpráva žiakom, že ked sa Zlatuška 

skamarátila s medveďmi, zistila, že je s nimi veľká 

zábava. Veľmi často si spievali pesničky a tancovali. 

Tak ich aj ona prišla naučiť jednu pieseň, ktorú si 

spolu často spievali. A naučili ju jej kamaráti zo 

Spievankova.

Táto pieseň je výborná na znázorňovanie gestami. 

Učiteľ/ka vyzve žiakov, aby sa postavili a počas 

piesne im ukazuje jednotlivé pohyby. Čísla v piesni 

ukazujte počítaním na prstoch.

One, two, three,

včelička je bee.  (znázornite včielku malými 

kridelkami, ktorými zakývate)

Four, fi ve, six,

prasiatka sú pigs. (stlačte si nos, ako má prasiatko)

Seven, eight, nine,

môj sa povie mine. (objímte sa)

Desať to je ten,

sliepočka je hen.  (znázornite krídlami a pohybom 

sliepku)

str. 12/6

V prvom ročníku sa predpokladá, že už žiaci poznajú 

vybrané tvary veľkých tlačených písmen. V tejto 

úlohe sa nachádzajú len dve písmená, P a B, teda P 

ako pig a B ako book. Úlohou žiakov je (v prípade 

potreby s pomocou učiteľa/ky) pomenovať tieto 

predmety a priradiť k správnemu písmenu podľa 

toho, na aké písmeno sa dané slovo v angličtine 

začína.

 TIP Z PRAXE:

Veľmi dobrou formou na precvičovanie čísel od 

1 – 10 je, keď v úvode hodiny povie učiteľ/ka žiakom: 

Teraz poďme vymenovať čísla postupne, od šepotu, 

postupne zosilňovať hlas, až slovo “ten” zakričíme. 

Potom, aby sme si deti utíšili, je vhodné zvoliť formu 

šepkania čísel od 1 – 10. 

Ďalšou formou precvičovania čísel je ich 

vymenovávanie, akoby to povedal psík: one, 
woof, two, woof, three, woof, four, woof….Takto 

zopakujete aj pomenovania zvierat a ich zvukov 

v angličtine. Žiaci majú túto aktivitu veľmi radi. Keď 

už budú výborne ovládať číselný rad 1 – 10, môže 

učiteľ/ka zadať žiakom úlohu opačne, vymňaukať, 

vykotkodákať…čísla od 1 – 10. Šikovným žiakom 

môžete neskôr skúsiť dať vymenovať opačný rad 

čísel, od 10 – 1. 

str. 13/7

 POSLUCH N-5

Učiteľ/ka pokračuje v motivačnom rozprávaní 

o Zlatuške, ktorá okrem ponožiek uvidela vonku 

na šnúre visieť aj tričká. Učiteľ/ka vyzve žiakov, 

aby pomohli Zlatuške správne vyfarbiť tričká na 

šnúre. Nech pozorne počúvajú a vyfarbujú. Tu bude 

vhodné, ak učiteľ/ka bude zastavovať posluch, aby 

žiaci stíhali vyfarbovať.

Number 1 is pink.

Number 2 is orange.

Number 3 is blue.

Number 4 is yellow.

Number 5 is green.

Number 6 is orange.

Number 7 is pink.

Number 8 is blue.
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Number 9 is green.

Number 10 is yellow.

Well done, children.

str. 13/8

V tejto úlohe si žiaci opäť precvičia a upevnia 

pomenovania farieb. Učiteľ/ka môže túto úlohu 

prepojiť s frázou: “What colour is the…bed, chair, 
bowl?” a ukazuje na obrázky vo svojej učebnici. 

Žiakom pomáha s odpoveďou: “It´s …red/blue/ 
pink…”

str. 14/9

 POSLUCH N-6

Učiteľ/ka motivuje žiakov pripomenutím si príbehu 

o Zlatuške a troch medveďoch. V tejto úlohe budú 

žiaci počúvať jednoduchú formu príbehu v angličtine. 

Ide o maľované čítanie, v ktorom budú mať žiaci 

vyfarbovať obrázky podľa počutej farby. Najprv 

nech si len celý príbeh vypočujú. Potom nech si 

vezmú farbičky a poznačia si pri druhom posluchu 

pri jednotlivých obrázkoch (bodkou, čiarkou), akou 

farbou budú daný obrázok vyfarbovať. Počas tohto 

druhého počúvania bude vhodné, ak bude učiteľ/ka 

posluch zastavovať, aby mali žiaci čas na poznačenie 

si farby.

Three bears live in a blue house. Goldilocks likes 

their house and she goes in. There is a green table 

and three chairs. The pink chair is small, the yellow 

chair is bigger and the orange chair is the biggest. 

Goldilocks goes into the bedroom and there are 

three beds. Daddy Bear´s bed is blue, Mummy 

Bear´s bed is yellow and baby bear´s bed is pink. 

Goldilocks is a friend with three bears.

str. 14/10

Táto úloha je tvorivou úlohou pre žiakov, aby si 

nakreslili to, čo sa im v tejto rozprávke páčilo, čo ich 

zaujalo. Učiteľ/ka môže vyzvať žiakov, aby povedali, 

čo na nimi nakreslenom obrázku vedia pomenovať 

po anglicky.
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ZOPAKUJME SI
str. 15/1

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania 

čísel 1 – 10. Úlohou žiakov bude spočítať predmety 

v okienkach a priradiť ich k správnemu číslu, ktoré je 

vyjadrené bodkami.

str. 15/2

 POSLUCH N-7

Cieľom tejto úlohy je zopakovanie si pomenovania 

farieb, ako aj vybranej slovnej zásoby, ktorú už žiaci 

poznajú. Žiaci môžu počúvať posluch, učiteľ/ka môže 

posluch zastavovať a žiaci budú opakovať, čo počuli 

a následne vyfarbovať dané obrázky.

The sun is yellow.

The fl ower is pink.

The car is blue.

The train is green.

The book is orange.

str. 15/3

Úlohou žiakov je vyfarbiť obrázok podľa zadania. Aby 

úloha nestratila svoj význam v kontexte vyučovania 

cuzdieho jazyka, tak sa môže učiteľ/ka opýtať žiakov:

What colour is number 1?
What colour is number 5?
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Téma

The enormous turnip 33

STRANY: 16 – 23

CIELE:

Naučiť sa pomenovania členov rodiny

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

This is my…

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať členov rodiny

Poznať pomenovania postáv z rozprávky po anglicky

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb

SLOVNÁ ZÁSOBA: grandpa, grandma, mother, father, sister, brother, dog, cat, mouse, turnip, boots

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: Sloveso mať (have got/has got), this is…

str. 16

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať a počítať vybrané 

predmety.

Učiteľ/ka bude viesť so žiakmi motivačný rozhovor 

o tom, či poznajú rozprávku O repe. Ak ju budú žiaci 

poznať, tak si môžu prerozprávať stručne jej obsah.

str. 17/1

 POSLUCH N-8

Učiteľ/ka pokračuje ďalej v motivačnom rozhovore 

o tom, že vnučka z rozprávky O repe by im rada 

porozprávala krátku básničku o tom, ako ťahali 

repu. Učiteľ/ka pustí žiakom nahrávku. Najprv si ju 

vypočujú celú. Potom bude učiteľ/ka púšťať nahrávku 

po častiach a žiaci budú opakovať jednotlivé časti 

básničky.
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Ťahal dedko, ťahal repku,

vypestoval turnip veľkú.

Dedko anglicky je grandpa,

babka – tá sa povie grandma.

Potom prišiel ocko – father,

za ním naša mamka – mother.

Môj brat – brother ťahal tiež,

“Dedko, repku vytiahneš”.

Prišla sestra – sister teda.

Repka vytiahnuť sa nedá.

Psíček dog, aj mačka cat,

Až myška mouse vytiahla repku hneď.

str. 17/2

 POSLUCH N-9

Úlohou žiakov bude počúvať a nájsť medzi 

obrázkami ten, ktorý budú v posluchu počuť. Potom 

bude učiteľ/ka posluch zastavovať a žiaci bodkami 

alebo číslami zapíšu poradie jednotlivých obrázkov 

v posluchu.

This is my brother, brother, brother.

This is my grandpa, grandpa, grandpa.

This is my mother, mother, mother.

This is my grandma, grandma, grandma.

This is my cat, cat, cat.

This is my father, father, father.

This is my dog, dog, dog.

str. 18/3

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania 

farieb a čísel. Žiaci budú počítať po jednom repy 

v riadkoch, pomenujú farbu po anglicky. Zapíšu 

počet do okienka a vyfarbia repy danou farbou. 

Učiteľ/ka môže počas vypracovávania tejto úlohy 

chodiť pomedzi žiakov a pýtať sa ich: “What colour 
is it”? a pomáhať im s tvorením odpovede: “It´s red/
yellow….”

str. 18/4

 POSLUCH N-10

Najprv si v tomto posluchu žiaci zopakujú 

pomenovania členov rodiny, ako aj postáv 

z rozprávky O repe. Potom budú počúvať a ukazovať 

na správny obrázok podľa toho, čo počuli. Pamätáte 
si, kto pomáhal dedkovi ťahať repu? Počúvajte 
a zopakujte.

Dedko – grandpa, grandpa, grandpa

Babka – grandma, grandma, grandma

Mama – mother, mother, mother
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Otec – father. Father. Father

Brat – brother, brother, brother

Sestra – sister, sister, sister

Pes – dog, dog, dog

Mačka – cat, cat, cat

Myš – mouse, mouse, mouse

Učiteľ/ka po vypočutí nahrávky môže hovoriť žiakom: 

“Point to the dog” (a žiaci ukážu na obrázku psíka), 

alebo “Point to the grandma” (a žiaci ukážu na 

obrázku babku). Potom môžu žiaci sami skúsiť 

ukazovať a hovoriť, kto je na obrázku.

str. 19/5

 POSLUCH P-3

Učiteľ/ka motivuje žiakov tým, že vnučka z rozprávky 

O repe by ich rada naučila peknú pesničku o rodine. 

Túto pesničku ju naučili jej kamaráti zo Spievankova. 

Žiaci nech si niekoľkokrát vypočujú pieseň. 

Potom nech si do okienok dokreslia svoje vlastné 

obrázky členov rodiny a vypočujú si pieseň ešte 

zopárkrát. Ich vlastná ilustrácia piesne slúži na lepšie 

zafi xovanie si textu piesne, ako aj slovnej zásoby.

Mother, father, sister, brother, come along with me.

Mother, father, sister, brother this is our family.

str. 19/6

Úlohou žiakov bude nakresliť svoju rodinu. Táto 

úloha môže byť zadaná aj za domácu úlohu, pokiaľ 

na ňu nebude dostatok času v škole. Dôležité 

je však, aby sa učiteľ/ka vrátil/a k tejto úlohe 

a pýtal/a sa žiakov: “Who is this?” a pomáhal/a im 

s tvorením odpovede: “This is my…mother/father…”.

str. 20/7

Žiaci si v tejto úlohe precvičia a upevnia 

pomenovania členov rodiny, ako aj už naučenú 

slovnú zásobu. Túto úlohu je vhodné riešiť spoločne 

tak, že vybraný žiak/žiačka nahlas pomenúva 

obrázky v riadku po anglicky. Potom žiaci rozhodnú, 

ktorý obrázok nepatrí do riadku a zakrúžkujú ho.

 TIP Z PRAXE:

Keď už žiaci majú osvojenú slovnú zásobu z určitých 

oblastí, učiteľ/ka si môže pripraviť na hodine 

zaujímavú aktivitu. Na tabuľu napíše pojmy: COLOUR, 

NUMBERS, ANIMALS, FAMILY. Učiteľ/ka potom 

ukáže žiakom obrázok a pýta sa ich: “What is it?” 

Žiaci odpovedajú “This is a mouse. It´s an animal.
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Samozrejme je potrebné, aby učiteľ/ka žiakom najprv 

pomohol/la s tvorením odpovedí. Keď sa túto hru 

budú hrať na hodinách častejšie, tak si tieto frázy 

žiaci skôr osvoja a budú ich vedieť používať neskôr 

už bez pomoci učiteľa/ky.

str. 20/8

V tejto úlohe si žiaci precvičia slovnú zásobu 

a sluchové rozlišovanie hlások v slovách. Aby učiteľ/

ka vedel/a, či žiak ovláda anglické pomenovania 

jednotlivých obrázkov, môže si pri tejto úlohe pomôcť 

obrázkovými kartami, ktoré bude ukazovať žiakom 

a pýtať sa ich: “What is it?”

RIEŠENIE ÚLOHY:

FLOWER – FOUR

GREEN – GRANDPA

BOOK – BLUE

TRAIN – TWO

SISTER – SUN

 EXTRA ÚLOHA:

Učiteľ/ka si na kartičky napíše písmená abecedy, 

na ktoré už žiaci poznajú slová v angličtine. Žiakom 

povie: “Tell me the words which start with P 
(B, G..)” a ukáže žiakom kartičku s písmenom. 

Žiaci premýšľajú a hovoria slová, ktoré začínajú 

v angličtine na dané písmeno.

Obmenou úlohy môže byť, že učiteľ/ka povie žiakom: 

”Tell me 5 names of the colour/numbers/family 
numbers…”

str. 21/9

 POSLUCH N-11

Učiteľ/ka motivuje žiakov rozprávaním o vnučke, 

ktorá im rozpovie krátky príbeh o tom, ako s dedkom 

ťahali repu. Všetci, ktorí prišli pomáhať, mali obuté 

čižmy, ktoré sa po anglicky povedia “boots”, teda 

v texte sa budú spomínať čižmy jednotlivých postáv. 

Potom učiteľ/ka pustí žiakom nahrávku, tí najprv 

počúvajú. Pri druhom počúvaní vyfarbujú obrázky 

čižiem podľa posluchu.

This is a story about the enormous turnip. Grandpa 

has got orange boots and he calls: HELP! HELP! 

Grandma has got pink boots and she calls: HELP! 
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HELP! Father has got blue boots and he calls: HELP! 

HELP! Mother has got yellow boots and she calls: 

HELP! HELP! Brother has got green boots and he 

calls: HELP! HELP! Sister has got orange boots and 

she calls: HELP! HELP! A dog has got blue boots and 

he calls: HELP! HELP! A cat has got yellow boots and 

it calls: HELP! HELP A mouse has got green boots 

and the enormous turnip is out.

str. 21/10

V tejto úlohe ide o prepojenie angličtiny 

s matematikou, konkrétne s osovou súmernosťou. 

Úlohou žiakov bude správne pomenovať po anglicky, 

čo vidia na obrázkoch, obrázky dokresliť a vyfarbiť. 

Pri tejto úlohe môže učiteľ/ka použiť aj frázu: “Is it 
a book?” a učiť ich krátke odpovede: “ Yes, it is./
No, it isn´t.”

ZOPAKUJME SI
str. 22/1

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si farby a čísla 

a pokračovať vo vyfarbovaní predpísaného vzoru. 

Učiteľ/ka sa pýta žiakov na pomenovania farieb, 

ako aj nabáda žiakov k hlasnému počítaniu riep 

v riadkoch.

str. 22/2

 POSLUCH N-12

Úlohou žiakov bude počúvať, zakrúžkovať a vyfarbiť, 

čo budú počuť v posluchu. Cieľom ulohy je 

zopakovanie a upevnenie slovnej zásoby vo vetách, 

aby si žiaci fi xovali frázu: “This is…”

This is my grandma.

This is a green pencil.

This is my brother.

This is my mother.

This is a cat.

This is my grandma.

This is a blue pencil.

This is a mouse.

This is a yellow pencil.

This is my father.

 EXTRA ÚLOHA:

Po vyriešení tejto úlohy sa učiteľ/ka môže so žiakmi 

zahrať hru. Vyberie si obrázkové karty, na ktorých sú 

obrázky, ktoré už žiaci vedia pomenovať po anglicky. 

Ukáže im a žiaci tvoria vety:”This is a…”
Alebo učiteľ/ka ukáže žiakom obrázok napr. myši 

a povie: “This is a dog.” Úlohou žiakov je reagovať 

a určiť, či je tvrdenie pravdivé alebo nie (Yes. No.) 
a vytvoriť správnu vetu o obrázku (This is a mouse).

str. 22/3

V tejto úlohe si žiaci precvičia usporiadanie obrázkov 

podľa deja. Aby sme aj v tejto úlohe integrovali 

angličtinu, žiaci budú mať označiť poradie obrázkov 

1 – 4. Zatiaľ ešte nepoužívajú radové číslovky, 

teda budú len hovoriť a označovať v základných 

číslovkách.

Potom môže učiteľ/ka vyzvať žiakov, aby pomenovali 

na obrázkoch po anglicky to, čo už pomenovať vedia.
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str. 23/4

V tejto úlohe si žiaci opäť precvičia nadobudnutú 

slovnú zásobu z prebratých lekcií. Konkrétne v tejto 

úlohe aj sluchové rozlišovanie slov a určovanie 

začiatočného písmena v slovách.

RIEŠENIE ÚLOHY:

S – slnko, číslo 6

C – mačka, auto

F – father, fl ower

str. 23/5

V tejto úlohe si žiaci upevnia pomenovania farieb 

po anglicky. Ide o úlohu na spestrenie a precvičenie 

pozornosti žiakov.
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Téma:

Three little pigs 44

STRANY: 24 – 33

CIELE:

Naučiť sa pomenovania častí domu

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

This is../ It has got…

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať časti domu

Poznať pomenovania postáv z rozprávky po anglicky

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb a členov rodiny

SLOVNÁ ZÁSOBA: house, roof, window, door, chimney

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: This is../ It has got…

str. 24

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 25/1

 POSLUCH N-13

Učiteľ/ka vedie so žiakmi motivačný rozhovor o tom, 

či poznajú príbeh o troch bratoch – prasiatkach. 

Dom sa po anglicky povie house a žiaci si vypočujú 

básničku, kde sa naučia pomenovať jednotlivé časti 

domu.

Nakreslím si domček – house,

a v ňom malú myšku – mouse.

Okno – window, dvere – door,

strechu – roof a dlážku – fl oor.

Chimney – komín na vrch dám,

potom si aj zatlieskam.



24

Žiaci si vypočujú básničku niekoľkokrát za sebou. 

Učiteľ/ka ich nabáda k tomu, aby ju pomaly aj 

opakovali. Lepšej vizualizácii básničky pomôže, ak 

bude mať učiteľ/ka na tabuli pripevnený nakreslený 

obrázok domu. A počas toho, ako žiaci počúvajú 

básničku a potom ju aj opakujú, ukazujú na 

jednotlivé časti domu na obrázku.

str. 25/2

 POSLUCH N-14

Úlohou žiakov je vyfarbovať obrázky podľa posluchu. 

Cieľom tejto úlohy je precvičiť a upevniť si známu 

slovnú zásobu. Bude vhodné, ak učiteľ/ka bude 

posluch zastavovať po častiach, aby mali žiaci čas 

povedať, čo počuli a zároveň aj vyfarbovať obrázk 

This is my brother Jack. And this is my brother Paul.

And they have got….

A BOOK. Jack has got an orange book. Paul has got 

a blue book.

BOOTS. Jack has got green boots. Paul has got blue 

boots.

A TURNIP. Jack has got a yellow turnip. Paul has got 

a red turnip.

A HOUSE. Jack has got an orange house. Paul has 

got a green house.

A CAR. Jack has got a pink car. Paul has got a yellow 

car.

A TRAIN. Jack has got a green train. Paul has got 

a yellow train.

str. 26/3

Učiteľ/ka môže pokračovať v motivačnom rozhovore 

so žiakmi o tom, ako si najmúdrejšie prasiatko 

postavilo domček z tehál. Úlohou žiakov bude 

dokresliť na kôpky na obrázku toľko tehál, aké číslo 

je uvedené pri každej kôpke. Kôpky potom budú 

mať spojiť so správnou farbičkou a vyfarbiť ich. Pri 

tejto úlohe môže učiteľ/ka vyzvať žiakov, aby nahlas 

počítali tehly na kôpkach po anglicky a pokúsili sa 

povedať, koľko tehál ešte musia dokresliť. Taktiež si 

touto úlohou žiaci zopakujú aj pomenovania farieb.

 EXTRA ÚLOHA:

Učiteľ/ka dá žiakom pracovný list, na ktorom je 

nakreslených 10 tehál. Žiaci si tehly najprv vyfarbia 

a potom vystrihnú. Potom môžu tvoriť svoje vlastné 

úlohy, samozrejme v číselnom obore, ktorý žiaci 

poznajú a vedia pomenovať po anglicky. Takto môžu 

s pomocou učiteľa/ky vytvárať svoje vlastné príklady 

alebo slovné úlohy, v ktorých použijú anglické 

pomenovania čísel.

 TIP Z PRAXE:

Pri akomkoľvek pracovnom liste, kde je úlohou 

obrázky vyfarbiť a strihať, naučte vašich žiakov, aby 

obrázky najprv vyfarbovali a až tak strihali. Často sa 

stáva, že žiakom ešte strihanie veľmi nejde a vtedy 

sa im budú ťažko vyfarbovať obrázky, ktoré sú krivo 

alebo zle vystrihnuté. Vyfarbený obrázok je aj pre 

žiakov lepšou predlohou na strihanie, ako čiernobiely 

obrázok, kde môžu žiakovi zanikať alebo splývať 

obrysy obrázkov.

str. 26/4

 POSLUCH N-15

Táto úloha je zameraná na rozvíjanie počúvania 

s porozumením. Pred samotným počúvaním 

bude vhodné, ak učiteľ/ka so žiakmi zopakuje 

pomenovania jednotlivých častí domu pomocou 
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veľkého obrázka na tabuli, alebo pomocou obrázkov 

na strane 25. 

Prvýkrát si žiaci vypočujú posluch a budú sa 

snažiť v posluchu identifi kovať slová a povedať, čo 

znamenajú. Potom budú počúvať druhýkrát, učiteľ/ka 

bude posluch zastavovať, aby mali žiaci čas povedať, 

čo počuli a následne nakreslili danú časť domu.

DOM – HOUSE, HOUSE, HOUSE

OKNO – WINDOW, WINDOW, WINDOW

DVERE – DOOR, DOOR, DOOR

STRECHA – ROOF, ROOF, ROOF

KOMÍN – CHIMNEY, CHIMNEY, CHIMNEY

This is my house. It has got a red roof. It has got one 

blue window and one green window.

It has got one orange door. It has got one brown 

chimney on the roof.

str. 27/5

V tejto úlohe si žiaci precvičia pomenovania domu 

spolu s pomenovaním číslovky po anglicky. Žiaci 

sledujú plány domov a podľa nich dokreslia obrázky. 

Po nakreslení týchto obrázkov môže učiteľ/ka žiakov 

vyzvať, aby tvorili o obrázkoch vety:

Príklad:

It has got…four chimneys/three doors….
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str. 27/6

 POSLUCH P-4

Učiteľ/ka motivuje žiakov rozprávaním o tom, 

že kamaráti zo Spievankova by ich radi naučili 

pesničku o stavaní domu. Žiaci si vypočujú pieseň 

prvýkrát a povedia, ktoré známe anglické slová 

v pesničke počuli. Potom budú žiaci počúvať pieseň 

niekoľkokrát, učiteľ/ka môže pieseň zastvavovať 

a žiaci budú do textu piesne dokresľovať obrázky 

častí domu.

Gonna build a house 

(Gonna build a house) 

With a chimney tall

(With a chimney tall)

Gonna build a roof

(Gonna build a roof)

And a garden wall

(And a garden wall)

And a big front door you can open wide

Two small windows you can peek inside

Gonna build a house

(Gonna build a house)

str. 28/7

Cieľom tejto úlohy je počúvať s porozumením 

učiteľom/kou nahlas prečítanú inštrukciu a vyfarbovať 

obrázok podľa zadania. Zámerom tejto úlohy je aj 

to, aby žiaci počúvali a fi xovali si jednoduché vety 

v angličtine.

str. 29/8

Cieľom tejto úlohy je zopakovanie si pomenovaní 

členov rodiny a farieb. Toto učivo je v úlohe 

integrované v téme bývanie, aby bolo prepojené 

s aktuálnou lekciou. Žiaci vyfarbia domčeky podľa 

zadania a potom sa pokúsia s pomocou učiteľa/ky 

tvoriť vety: Grandpa has got a blue house…

str. 30/9

 POSLUCH N-16

Žiaci budú v tejto úlohe počúvať príbeh a vyfarbovať 

obrázky v príbehu. Pri prvom počúvaní žiaci nemusia 

ešte vyfarbovať obrázky. Učiteľ/ka im povie, aby sa 

sústredili na posluch a len počúvali a identifi kovali 

známe slová v posluchu. Pri druhom počúvaní, ktoré 
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bude učiteľ/ka zastavovať, už môžu vyfarbovať 

obrázky v príbehu.

This is a wolf. And this is a story about how we built 

a house. My brother pig built the yellow house of 

straw. Wolf comes and blows and brother pig runs 

away. My second brother pig built an orange house 

of sticks. Wolf comes and blows and brother pig 

runs away. My brothers are with me in my house. It 

has got two windows, one door, one roof and one 

chimney. Wolf comes and blows and we are happy 

and safe in our house.

str. 31/10

V tejto úlohe žiaci najprv nakreslia svoj vlastný dom, 

podľa svojich vlastných predstáv a potom s pomocou 

učiteľa /ky ho budú opisovať.

Príklad:

This is my house.
It has got one/two/three windows/doors..
Učiteľ/ka sa môže pýtať aj na farby jednotlivých častí 

domu. Pomáha žiakovi s odpoveďou.

Príklad:

What colour is the roof? It´s…red/yellow…

ZOPAKUJME SI
str. 32/1

Cieľom úloh na tejto strane je zopakovať si, čo sa 

žiaci naučili v danej lekcii, ako aj prepojenie nových 

poznatkov s už skôr osvojenými. Navrhnuté úlohy 

v sebe zahŕňajú aj medzipredmetové vzťahy, v tomto 

prípade matematiku.

Úlohou žiakov bude nájsť prasiatkam cestu 

k domčekom, musia však dávať pozor, aby nestretli 

cestou vlka. Pri riešení úlohy sa môže učiteľ/ka 

individuálne pýtať detí:

„Can a pig go this way?“a žiaci budú odpovedať 

jednoslovne „Yes. No.“

str. 32/2

V tejto úlohe budú žiaci čítať obrázkové príklady 

z matematiky a riešiť ich. Okrem slovnej zásoby 

v angličtine si tak precvičia aj počtové operácie 

z matematiky. Bolo by vhodné, ak by tieto príklady 

žiaci písali a kreslili aj na tabuľu a nahlas si 

precvičovali čítanie príkladov po anglicky.
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 TIP Z PRAXE:

Takto si môžete vytvoriť rôzne matematické príklady, 
pri akejkoľvek preberanej téme. 
Postačia Vám nasledujúce slová v angličtine, ktoré sa 
vyslovujú podobne ako v slovenčine:
+ plus
- minus
= is (používa sa aj výraz equals, na prvom stupni je 
však jednoduchší výraz is)

str. 33/3

Cieľom tejto úlohy je precvičiť u žiakov počúvanie 
s porozumením. Učiteľ/ka môže čítať zadanie úlohy 
spolu so žiakmi. Tak si žiaci spoločne precvičia 
slovnú zásobu v rámci aktuálnej rozprávky.

Draw the yellow sun.
Draw three pink flowers.
Draw a tree and colour it green and brown.
Colour three orange roofs.
Colour three orange houses.
Colour three green doors.
Draw the three pink pigs.
Colour the wolf grey.

Pri tejto úlohe si môžu žiaci ešte vymyslieť rôzne 
nové zadania, čo by mohli na obrázok dokresliť.
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Téma:

The Mitten 55

STRANY: 34 – 41

CIELE:

Naučiť sa pomenovania zvierat v lese

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Naučiť sa nové pomenovania farieb

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

I like… a krátke odpovede Yes/No

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať zvieratá žijúce v lese

Poznať pomenovania postáv z rozprávky po anglicky

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb, členov rodiny a častí domu

SLOVNÁ ZÁSOBA: mouse, frog, rabbit, fox, wolf, bear, mitten, grey, brown, black, white, brown, purple, red

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: I like…Tvorenie krátkych odpovedí: YES / NO

str. 34

Práca s ilustráciou žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 35/1

 POSLUCH N-17

Žiaci sa oboznámia s rozprávkou o rukavičke. Učiteľ/

ka sa opýta žiakov, či vedia, ako sa povie dedko po 

anglicky. Potom učiteľ/ka povie žiakom, že rukavička 

sa povie po anglicky mitten. Potom učiteľ/ka pustí 

žiakom nahrávku s básničkou. Učiteľ/ka pustí žiakom 

nahrávku najprv celú a potom ju bude púšťať po 

častiach. Bude sa žiakov pýtať, ktoré zvieratká 

vystupujú v basničke a aké nové pomenovania farieb 

sa spomínajú v básničke.
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Myška – mouse je sivá – grey,

frog je farby zelenej.

Hnedý – brown je medveď – bear,

vlk – wolf snorí v podvečer.

Líštička – fox behá v lese,

rabbit – zajko mrkvu nesie.

 TIP Z PRAXE:

Častou chybou je nesprávna výslovnosť slovíčka 

vlk – wolf. Správne sa vyslovuje ako /wʊlf/ – “vulf”. 

Ďalším problematickým slovíčkom je purple, žiaci ho 

často vyslovujú ako “parpl”. Správna výslovnsoť je 

/ˈpɜːpl/ – “prpl”. Odporúčame vypočuť si výslovnosť 

týchto slov v online slovníkoch.

str. 35/2

Cieľom tejto úlohy je, aby si žiaci precvičili a začali 

fi xovať novú slovnú zásobu. S pomocou učiteľa/ky 

pomenujú zviera po anglicky a keď prejdú po čiare 

k farbičke, pomenujú aj farbu. Po vypracovaní tejto 

úlohy môžu spoločne s učiteľom/kou tvoriť vety, 

napríklad: “The frog is green”.

str. 35/3

V tejto úlohe je rozvíjané zrakové vnímanie. Úlohou 

žiakov je nájsť dve rovnaké rukavičky a vyfarbiť ich. 

Rozvíjanie zrakového vnímania v tejto elementárnej 

forme je dôležité kvôli tomu, aby neskôr žiaci vedeli 

rozlišovať slová s podobnými hláskami. 

V tejto úlohe môže učiteľ rozvíjať komunikáciu 

v anglickom jazyku tak, že sa po vyfarbení rukavičiek 

bude pýtať žiakov: “What colour is this mitten? It´s…
red/yellow….”

str. 36/3

V tejto úlohe si žiaci precvičia pomenovania čísel 

1 – 6 po anglicky, ako aj pomenovania zvierat po 

anglicky. Po vyriešení a vyfarbení tejto úlohy môže 

učiteľ/ka precvičovať so žiakmi vetu: “Number 4 is 
a fox. Number 2 is a frog.”

 EXTRA ÚLOHA:

Táto úloha môže byť spojená s aktivitou, kedy učiteľ/

ka vyberie 6 žiakov, z ktorých každý dostane obrázok 

jedného zvieraťa z úlohy 4. Potom učiteľ/ka

vyberie žiaka, ktorému dá plán, na ktorom budú 

tieto zvieratká v rôznom poradí. Tento žiak prečíta 

plán. Napríklad: “Number 1 is a bear. Number 2 is 
a mouse…”
Úlohou žiaka bude správne usporiadať žiakov 

podľa poradia. Takýchto plánov si učiteľka môže 

pripraviť niekoľko a takto precvičovať a upevňovať 

nielen slovnú zásobu pomenovaní zvierat, ale aj 

pomenovania farieb, či inú slovnú zásobu. 

Túto úlohu môžu žiaci skúsiť aj opačne, teda tak, 

že skupinka žiakov sa ľubovoľne zoradí vedľa seba 

a vybraný žiak bude hovoriť poradie zvierat po 

anglicky.

str. 36/3

 POSLUCH N-18

V tejto úlohe sa prepája slovná zásoba anglických 

pomenovaní zvierat a častí domu v rámci 

opakovania. Žiaci si môžu posluch najprv vypočuť 

celý a pri druhom počúvaní bude učiteľ/ka 

posluch zastavovať. Žiaci budú hovoriť, čomu 

v texte porozumeli. Žiaci by si mali posluch vypočuť 
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toľkokrát, aby väčšina (ideálne všetci) porozumela 

aspoň slovnej zásobe v posluchu. Najideálnejšie 

je samozrejme, pokiaľ žiaci rozumejú celým vetám, 

ktoré počujú.

Number one: Hello. I am a mouse. I live in the house 

with a red roof, blue window and an orange door.

Number two. Hello. I am a frog. I live in the house 

with a green roof, yellow window and a blue door.

Number three. Hello. I am a rabbit. I live in the house 

with a brown roof, red window and a white door.

Number four. Hello. I am a fox. I live in the house with 

a blue roof, orange window and a purple door.

Number fi ve. Hello. I am a wolf. I live in the house 

with a black roof, green window and an orange door.

Number six. Hello. I am a bear. I live in the house with 

an orange roof, pink window and a green door.

str. 37/6

 POSLUCH P-5

Učiteľ/ka vedie so žiakmi motivačný rozhovor o tom, 

že kamaráti zo Spievankova by ich radi naučili pieseň 

o žabke z rozprávky o Rukavičke.

Žiaci si pieseň najprv len vypočujú a zakreslia 

do obrázka, ako žabka skákala. Potom sa žiaci 

rozmiestnia po triede. Učupia sa a učiteľ/ka pustí 



32

nahrávku. Žiaci budú skákať podľa textu piesne po 

triede a spievať.

Frog is jumping up and down,

Up and down, up and down.

Frog is jumping up and down,

Up to the sky.

str. 37/7

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania 

členov rodiny, farieb a čísel. V tejto úlohe je 

integrovaná aj matematika počítanie po anglicky. 

Žiaci už môžu používať anglické pomenovania 

matematických znamienok + a =, keďže sa s nimi 

stretli už v predošlých lekciách. Žiaci pospájajú 

a vyfarbia obrázky podľa zadania a potom spoločne 

s učiteľom/kou môžu tvoriť vety podľa obrázkov.

Príklad: “Mother has got a red mitten.”

str. 38/8

Žiaci si v tejto úlohe zopakujú a upevnia 

pomenovania zvierat po anglicky. Rovnako sa touto 

úlohou rozvíja aj ich zrakové vnímanie a logické 

myslenie. 

Žiaci môžu nahlas pomenovávať zvieratká v riadkoch 

za sebou. Potom žiaci určia, ktoré zviera bude 

nasledovať v rade a priradia ho čiarou. 

Učiteľ/ka sleduje a opravuje správnu výslovnosť 

jednotlivých zvierat. Je pre nás dôležité, aby si už 

od začiatku žiaci správne osvojovali slovnú zásobu 

v angličtine.

str. 38/9

Cieľom tejto úlohy je naučiť žiakov novú frázu: I like 

/ mám rád. Nakreslia si preto svoju ruku. Do nej si 

nakreslia svoje obľúbené zviera. Je možné, že žiaci 

nakreslia zviera, ktorého pomenovanie nebudú 

poznať. Vtedy bude potrebná pomoc učiteľa/ky. 

Žiaci, ktorú budú chcieť a vedieť, si môžu napísať 

anglické pomenovanie zvieraťa do rukavičky 

k obrázku.

Príklad: “I like….(dogs, cats, frogs, rabbits…)”

str. 39/10

 POSLUCH N-19

Cieľom tejto úlohy je precvičiť si a upevniť slovnú 

zásobu v posluchu prostredníctvom príbehu. Žiaci 

budú počúvať zjednodušenú verziu rozprávky 
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o Rukavičke. Najprv si ju celú vypočujú. Pri druhom 

posluchu bude učiteľ/ka posluch zastavovať a žiaci 

tak budú mať možnosť povedať, čo počuli a akou 

farbou majú vyfarbovať dané obrázky. Po vypočutí 

a vyfarbení obrázkov si žiaci budú môcť za odmenu 

vyfarbiť rukavičku pod textom.

This is grandpa´s green mitten. A grey mouse 

sees a mitten. The mouse goes in. A green frog 

sees a mitten and a frog goes in. A white rabbit 

sees a mitten and a rabbit goes in. An orange fox 

sees a mitten and a fox goes in. A black wolf sees 

a mitten and a wolf goes in. And a brown bear goes 

around and sees a mitten and a bear goes in. The 

grandpa´s dog sees the mitten and barks woof-woof. 

And all the animals run away.

 TIP Z PRAXE:

Pokiaľ máte skúsenosti s vyučovaním angličtiny, 

tak mi dáte za pravdu, že ak žiaci niečo opakovane 

počúvaju, tak to po krátkom čase ovládajú spamäti. 

Preto odporúčam, aby ste sa so žiakmi (tak často, 

ako to bude len možné) vracali k posluchom, ako 

aj piesňam z predošlých lekcií. Nielen, že si osvoja 

slovnú zásobu a rôzne frázy, ale budú mať angličtinu 

radi a tešiť sa na ňu. Takouto formou žiaci zažijú pocit 

úspechu z učenia.

ZOPAKUJME SI
str. 40/1

V tejto úlohe si žiaci precvičia a upevnia 

pomenovania zvierat v angličtine. Majú zároveň určiť, 

ktoré zvieratá sa objavili v rozprávke o Rukavičke. 

Bolo by vhodné, ak by učiteľ/ka mala zvieratká z tejto 

úlohy na samostatných obrázkoch. Tieto obrázky 

bude ukazovať žiakom a pýtať sa ich:

Is a rabbit in a story? YES.
Is a bird in a story? NO.

str. 40/2

 POSLUCH N-20:

V tejto úlohe si žiaci precvičia určovanie na pravda 

/ nepravda. Podľa vypočutého budú krúžkovať 

zelenú fajku v prípade kladnej odpovede, alebo 

červený krížik v prípade zápornej odpovede. Pri 

prvom zvieratku je znázornený aj príklad. 

Učiteľ/ka pustí žiakom posluch, ktorý bude po 

každom tvrdení zastavovať a pýtať sa žiakov, čo 

počuli. Cieľom je, aby žiaci počúvali a precvičovali 

si počúvanie s porozumením. Žiaci si takto precvičia 

pomenovania zvierat. Žiaci môžu potom správne 

pomenovať zvieratká na obrázku. Učiteľ/ka môže 

zadať ďalšiu úlohu, a to určiť začiatočné písmená 

v pomenovaní týchto zvierat.

Is it a fox? Yes, it is.

Is it a dog? No, it isn´t.

Is it a mouse? Yes, it is.

Is it a bear? Yes, it is.

Is it a frog? No, it isn´t.

str. 40/3

Riešením tejto úlohy je pes – a dog. Počítaním do 

10 si žiaci zopakujú pomenovania čísel, ktoré už 

poznajú.
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 EXTRA ÚLOHA:

Veľmi obľúbenou hrou medzi žiakmi je The Magician 

– kúzelník. Učiteľ/ka povie žiakom, že teraz bude 

on/ona The Magician a bude ich premieňať na rôzne 

zvieratká. Podmienkou tejto hry je, že žiaci sa nesmú 

navzájom dotknúť a keď kúzelník – učiteľ povie 

STOP, musia všetci zamrznúť a nehýbať sa. Vtedy 

môžete žiakov nechať chvíľku nehybných a chodiť 

pomedzi nich, rozosmievať ich…majú to veľmi radi.

Fráza, ktorú pri hre použijete, je: “Children, now you 
are the bears/wolves/mice…” 
(upozornite žiakov na množné číslo slova mouse – 

mice, aby sa už od začiatku učenia sa anglického 

jazyka oboznamovali so správnou podobou slov).

str. 41

Na tejto špeciálnej strane určenej na opakovanie si 

žiaci precvičia slovnú zásobu z rozprávok, s ktorými 

sa už v učebnici stretli. Je vhodné aj zaspievať 

si a zopakovať si piesne, ktoré sa žiaci naučili 

v jednotlivých lekciách. 

V tejto konkrétnej úlohe si žiaci zopakujú dej 

jednotlivých rozprávok. Učiteľ/ka môže pri opakovaní 

využiť aj obrázkové karty a tak si zopakovať slovnú 

zásobu, ktorú sa žiaci doteraz naučili.
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Téma

The Puss in Boots
66

STRANY: 42 – 49

CIELE:

Naučiť sa pomenovania častí oblečenia

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

I am / he is / she is wearing….

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať vybrané časti oblečenia

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb, členov rodiny a častí domu 

a zvierat žijúcich v lese

SLOVNÁ ZÁSOBA: T- shirt, skirt, trousers, shorts, shoes, socks, hat

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: I am / He is / She is wearing…

str. 42

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 43/1

 POSLUCH N-21

Žiaci sa najprv oboznámia s rozprávkou o Kocúrovi 

v čižmách. Potom im učiteľ/ka povie, že by ich kocúr 

rád naučil jednu básničku o oblečení, keďže on sa 

veľmi rád oblieka. 

Najprv sa učiteľ/ka opýta, či žiaci poznajú nejaké 

pomenovania oblečenia po anglicky. Potom si 

vypočujú básničku. Najprv celú a potom po častiach, 

kedy budú po učiteľovi/ke opakovať anglické 

pomenovania častí oblečenia.



36

Keď sa ráno zobudím,

T-shirt – tričko vyžehlím.

Sukňa – skirt je pre dámy,

klobúk – hat je vítaný.

Trousers – to sú nohavice,

ukladám ich na police.

Socks si dávam na nôžky,

sú to predsa ponožky.

A potom shoes, veď to viete,

topánky si popletiete.

str. 43/2

V tejto úlohe môže učiteľ/ka opäť použiť posluch 

a pustiť žiakom básničku. Ich úlohou bude očíslovať 

jednotlivé časti oblečenia v takom poradí, ako sa 

spomínali v básničke. Žiaci si tak opakujú a fixujú 

novú slovnú zásobu.

str. 43/3

 POSLUCH N-22

Učiteľ/ka motivuje žiakov rozprávaním o mačke 

Mice, ktorá prala šaty a zavesila ich na šnúru. Úlohou 

žiakov bude vyfarbiť dané oblečenie správnou 

farbou. Bude vhodné, ak bude učiteľ/ka posluch 

zastavovať a žiaci tak budú mať dostatok času riešiť 

túto úlohu.

Number one. This is a red T shirt.

Number two. These are yellow socks.

Number three. These are green trousers.

Number four. This is an orange cap.

Number fi ve. This is a pink skirt.

Number six. These are blue shoes.

str. 44/4

Cieľom tejto úlohy je zopakovanie si slovnej zásoby 

z predchádzajúcej lekcie, ako aj precvičenie si 

zrakového vnímania. Úlohou žiakov bude vytvoriť 

dvojice zvierat a tak zistiť, ktoré zviera nemá 

dvojicu. Učiteľ/ka kladie dôraz na to, aby žiaci 

pomenovali zvieratá po anglicky, aby skutočne došlo 

k opakovaniu a upevneniu si známej slovnej zásoby.

str. 45/5

V tejto úlohe budú žiaci počítať po anglicky 

a precvičia si číslovky do 10 v spojení 

s pomenovaním oblečenia. Potom môže učiteľ/

ka naviesť žiakov na tvorenie slovných spojení. 
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Napríklad: “Four shoes, fi ve skirts….”
Žiaci si takto s pomocou učiteľa podvedome budú 

fi xovať aj tvorenie množné čísla podstatných mien.

str. 45/6

 POSLUCH P-6

K tejto piesni od Spievankova môže učiteľ/ka viesť 

motivačný rozhovor o tom, či žiaci vedia, ako sa šaty 

vyrábajú. Alebo čo robíme, keď sa nám niečo potrhá.

Potrebujeme k tomu ihlu a niť. 

Wind the bobbin up je veľmi obľúbená pieseň 

u detí. Ide o pieseň, v ktorej sa text ukazuje. V časti 

Wind the bobbin up ukazujú žiaci pohyb, akoby 

navíjali nitku na cievku, na slovíčko clap v texte stále 

tlesknú. Point to the ceiling – ukážu na strop, point 
to the fl oor – ukážu na dlážku, point to the window 

– ukážu na okno a point to the door – ukážu na 

dvere. Potom zatlieskajú – raz-dva-tri a uložia si ruky 

na kolená. Pieseň sa postupne zrýchľuje a pre žiakov 

je to veľká zábava, keď nestíhajú ukazovať a navíjať 

cievku.

Wind the bobbin up, Wind the bobbin up, 

pull, pull, clap, clap, clap.

Wind it back again, Wind it back again, 

pull, pull, clap, clap, clap.

Point to the ceiling, point to the fl oor.

Point to the window and point to the door.

Clap your hands together 1, 2, 3,

Put your hands upon your knees.

str. 45/7

 POSLUCH N-23

V tejto úlohe si žiaci posluchom precvičia 

pomenovania členov rodiny, farieb a oblečenia. Žiaci 

si najprv vypočujú celý posluch. Pri druhom počúvaní 

bude učiteľ/ka posluch zastavovať a žiaci budú 

hovoriť, čo majú vyfarbovať a následne aj vyfarbovať 

obrázky.

Mother has got a purple skirt.

Father has got brown trousers.

Grandma has got black shoes.

Grandpa has got a green hat.

Sister has got a yellow T shirt.

Brother has got red socks.

str. 46/8

Úlohou žiakov bude vyfarbiť princovi a princeznej 

oblečenie a následne tvoriť o obrázku vety podľa 

vzoru. 

3337
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Učiteľ/ka vysvetlí žiakom, že ak chceme povedať, že 

niekto má niečo oblečené, povieme:

She is wearing /red/pink/yellow….T-shirt/skirt/hat…
He is wearing….
Žiaci sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú 

uchyľovať k odpovedi: “Yellow T-shirt, blue 
shorts…”, ktorú samozrejme môžeme akceptovať.

str. 46/9

V tejto úlohe si žiaci ešte pred počúvaním príbehu 

z rozprávky precvičia pomenovania oblečenia 

a tvorenie frázy: I am wearing….

Žiaci najprv nakreslia seba, a potom do viet dokreslia 

obrázky, čo majú oblečené. Následne môžu spolu 

s pomocou učiteľa/učiteľky opisovať obrázok a tvoriť 

vety: “I am wearing…”

str. 47/10

 POSLUCH N-24

V tejto úlohe si žiaci prostredníctvom počúvania 

príbehu precvičia pomenovania oblečenia a farieb 

po anglicky.

Puss in Boots has got purple boots and an orange 

hat. Prince is not wearing yellow shorts but he is 

wearing green trousers and a blue T-shirt. They are 

going to the castle. There is a king and a princess. 

She is wearing a pink skirt, red socks and black 

shoes. Prince likes the princess and they get married.

ZOPAKUJME SI
str. 48/1

Cieľom tejto úlohy je upevnenie a precvičenie frázy 

He/She is wearing…. Žiaci budú počúvať učiteľa/ku, 

ktorý im predčíta tvrdenie pod obrázkom. Žiaci budú 

krúžkovať správnu odpoveď z daných možností.

str. 48/2

Prostredníctvom tejto úlohy si žiaci zopakujú 

pomenovania častí oblečenia. Zároveň je úloha 

zameraná aj na rozvíjanie logického myslenia a je 

určená aj na to, aby sa žiaci odreagovali a nepriamo 

si tak upevňovali učivo z angličtiny.
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str. 49

V tejto úlohe si žiaci precvičia a upevnia prvé hlásky 

v písmenách a precvičia si jednotlivé slovíčka. 

Takouto jednoduchou formou si už žiaci začínajú 

fi xovať ich písomnú podobu.

B – bear

S – sun

H – hat

M – mitten

F – frog

W – wolf

T – trousers



40

STRANY: 50 – 55

CIELE:

Naučiť sa pomenovania častí tela

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

This is / These are

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať vybrané časti tela

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb, členov rodiny, častí domu, 

častí oblečenia a zvierat žijúcich v lese

SLOVNÁ ZÁSOBA: head, shoulders, knees, toes, eyes, ears, mouth, nose

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: This is / These are

Téma:

The Gingerbread Man 77

str. 50

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 51/1

 POSLUCH N-25

Cieľom tejto úlohy je žiakov oboznámiť 

s pomenovaniami častí tela. Najprv si vypočujú celú 

básničku a potom budú počúvať básničku ešte raz 

a ukazovať na sebe jednotlivé časti tela. Postupne, 

ako budú počúvať básničku viackrát, sa ju aj naučia 

spamäti a tak si ju môžu zopakovať v úvode každej 

vyučovacej hodiny.

Head je hlava, ktorou kývem,

mouth – ústami vodu pijem.

Ušami – ears počúvam,

očami – eyes zažmurkám.
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Nosom – nose kvet ovoniam,

keď po lúke prechádzam.

Toes sú prsty na nohách,

knees ťapnem po kolenách.

Shoulders pokrčím, keď neviem,

čo na seba dnes oblečiem.

str. 51/2

V tejto úlohe žiaci pomenujú po anglicky jednotlivé 

obrázky a potom ich vyfarbia. Zaujímavou by bola 

rytmizácia, kedy žiaci pomenujú obrázok a potom ho 

viackrát za sebou vytlieskajú, alebo vyplieskajú.

 EXTRA ÚLOHA:

Veľmi dobrou hrou, ktorú sa žiaci radi hrajú pri učení 

sa slovnej zásoby častí tela, je hra: “Shake your”. 

V nej sa žiaci postavia voľne v triede a učiteľ/ka 

zavelí napríklad: “Shake your body!” Žiaci musia 

triasť svojimi telami, až kým učiteľ/ka nepovie STOP. 

Najväčšiu zábavu majú žiaci, keď im zavelíte: “Shake 
your nose/eyes/mouth/tongue…”
Vôbec nevadí, ak pridáte do hry časti tela, ktoré ešte 

nepoznajú, vďaka tejto hre a jej častému opakovaniu 

sa ich aj takouto formou naučia.

Táto hra je výborná, pokiaľ vidíte, že Vaši žiaci sa 

menej sústredia a potrebujú zmenu činnosti. Môžete 

ju teda zaradiť kedykoľvek počas hodiny.

str. 51/3

Cieľom tejto úlohy je rozvíjať zrakové vnímanie 

žiakov. Ich úlohou bude nájsť rozdiely medzi dvoma 

obrázkami. Takto si zopakujú slovnú zásobu, ktorú už 

poznajú, kedy učiteľ/ka pomôže žiakom s tvorením 

jednoduchých fráz:

Príklad: “This is a wolf and this is a fox”.

str. 52/4

 POSLUCH N-26

V tejto úlohe sa žiaci vrátia k rozprávke O repe 

a zopakujú si pomenovania členov rodiny, farieb 

a oblečenia. Učiteľ/ka si najprv so žiakmi môže 

zopakovať túto slovnú zásobu pomocou obrázkových 

kariet, poprípade piesňami a básničkami, ktoré boli 

pri týchto témach, a až tak prejsť k posluchu. Najprv 

si ho žiaci vypočujú celý, pri druhom posluchu bude 
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učiteľ/ka posluch zastavovať a žiaci budú riešiť danú 

úlohu po častiach.

Grandpa is wearing green trousers. (nohavice)

Grandma is wearing a blue skirt. (modrá sukňa)

Father is wearing a brown hat. (hnedý klobúk)

Mother is wearing red shoes. (červené topánky)

Brother is wearing an orange T- shirt. (oranžové 

tričko)

Sister is wearing purple shorts. (fi alové kraťasy)

A dog is wearing a black hat. (čierny klobúk)

A cat is wearing pink socks. (ružové ponožky)

A mouse is wearing yellow boots. (žlté čižmy)

str. 52/5

Touto úlohou si žiaci precvičia počítanie do 10 

a pomenovanie častí tela. Motivačný rozhovor 

môže byť zameraný na to, že babka upiekla veľa 

medovníčkov a keď ich položila vedľa seba, chcela 

zistiť, koľko majú spolu jednotlivých častí tela. Učiteľ/

ka sa môže najprv opýtať: “What is it?” a žiaci 

pomenujú časť tela. Potom sa ich opýta: “How 
many…eyes/ears/noses…?” a žiaci počítajú po 

jednom po anglicky. Potom povedia a zapíšu správny 

počet do okienka.

str. 52/6

 POSLUCH P-7

Mnoho žiakov už možno bude poznať pieseň Head 

and Shoulders. Pred začatím tejto piesne si môžu 

žiaci najprv zahrať hru “Shake your” a potom im 

učiteľ/ka pustí pesničku, hneď pri prvom počúvaní 

môžu žiaci stáť a ukazovať slová piesne. Túto pieseň 

majú žiaci veľmi radi a je preto vhodná aj na úvod 

ďalších vyučovacích hodín, alebo na zopakovanie 

pomenovaní častí tela.

Head and shoulders knees and toes, knees and toes.

Head and shoulders knees and toes, knees and toes.

Eyes and ears and mouth and nose.

Head and shoulders knees and toes, knees and toes.

str. 53/7

Touto úlohou si žiaci rozvíjajú svoje zrakové 

vnímanie, ako aj zopakujú pomenovanie častí tela. 

Učiteľ/a povie žiakom, aby si prezreli obrázky a určili, 

čo na nich chýba a pomenovali to po anglicky. 

Postupne potom dokreslia obrázky.
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str. 53/8

Učiteľ/ka vysvetlí žiakom, že ak chceme v angličtine 

povedať Toto je…tak použijeme frázu This is…

Ak chceme v angličtine povedať Toto sú…tak 

použijeme frázu These are…Bude vhodné, ak si 

učiteľ/ka napíše na tabuľu dve množiny. V jednej 

bude napísané THIS IS a v druhej bude napísané 

THESE ARE. Najprv si túto gramatiku môžu žiaci 

precvičiť len slovne a učiteľ/ka bude ukazovať rôzne 

obrázky zo slovnej zásoby, ktorú už poznajú (pigs, 

mother, T-shirt, fl owers…). Žiaci budú určovať, ku 

ktorému zámenu slová priradíme a potom povedia 

celé vety (This is a T-shirt. These are pigs.). Potom 

môžu žiaci prejsť na riešenie tejto úlohy vo svojich 

pracovných učebniciach. Po vyriešení úlohy môžu 

spoločne s učiteľom/kou tvoriť vety s použitím týchto 

ukazovacích zámen.

str. 54/9

 POSLUCH N-27

Učiteľ/ka pripraví žiakov na túto úlohu motivačným 

rozhovorom o tom, ako sa vyrába perník. Žiaci 

hovoria, čo je potrebné vymodelovať z cesta, 

ak vyrábame postavičku Medovníčka. Potom si 

spoločne príbeh vypočujú, pri druhom posluchu 

budú žiaci kresliť a vyfarbovať jednotlivé časti tela.

Hello children, my name is Gingerbread Man. This is 

my grandma. She makes Gingerbread Man. This is 

my head. These are my eyes, ears and a nose. This is 

my mouth. These are my shoulders and these are my 

knees. Grandma likes me a lot.

str. 54/10

Táto úloha je tvorivou úlohou pre žiakov, kde budú 

kresliť seba a hovoriť pomenovania jednotlivých častí 

tela. Bude vhodné, ak žiaci pri opise obrázka použijú 

frázy: “This is me. This is my nose. These are my 
eyes…!”

ZOPAKUJME SI
str. 55/1

 POSLUCH N-28

Úlohou žiakov bude počúvať a zakrúžkovať z dvojice 

obrázkov správny obrázok. Učiteľ/ka nabáda žiakov, 

aby aj jednotlivé frázy, ktoré počujú, zopakovali a tak 

si fi xovali nielen správnu výslovnosť, ale aj melódiu 

anglických viet. K tejto úlohe sa môžu vrátiť aj neskôr 

a opakovane si ju vypočuť, alebo prečítať.

This is my nose.

These are my shoulders.

This is my mouth.

This is my head.

These are my toes.

str. 55/2

Úlohou žiakov bude logicky usporiadať obrázky 

podľa toho, ako babka postupne tvorila Pampúšika. 

Obrázok číslo 1 je označený, žiaci budú hľadať 
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a číslovať ďalšie obrázky v postupnosti. Žiaci môžu 

potom pomenovať na obrázkoch to, čo vedia 

pomenovať po anglicky.

str. 55/3

V tejto úlohe si žiaci navrhnú svoj vlastný Pampúšik, 

ktorý si nakreslia a vyfarbia. Potom pomenujú jeho 

časti tela. Učiteľ/ka vedie so žiakmi rozhovor a pýta 

sa ich: “What´t this?” This is a ….”
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STRANY: 56-63

CIELE:

Naučiť sa pomenovania jedál

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

I like / I don´t like

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť pomenovať vybrané jedlá

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si pomenovanie čísel 1 – 10 a vybraných farieb, členov rodiny, častí domu, 

častí oblečenia, časti tela a zvierat žijúcich v lese

SLOVNÁ ZÁSOBA: bread, tomato, pepper, egg, apple, banana, honey, orange

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: I like / I don´t like

str. 56

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 57/1

 POSLUCH N-29

Žiaci sa najprv oboznámia s rozprávkou Stolček, 

prestri sa! Potom sa učiteľ/ka opýta, či poznajú 

nejaké pomenovanie jedál, ovocia, zeleniny…po 

anglicky. Následne si vypočujú básničku po prvýkrát. 

Potom si ju vypočujú druhýkrát, učiteľ/ka bude text 

zastavovať, ukáže obrázok zvýrazneného slova 

v danom riadku a opýta sa žiakov, čo zvýraznené 

slovo znamená.

Na tanier si dám chlieb – bread,

trošku honey – to je med.

Dám si apple – jabĺčko,

egg – to je zas vajíčko.

Téma:

The Table, the Donkey and the Stick 88
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Tomato je paradajka,

ktorú nakrája mi starká.

Banana je žltý banán,

keď ho vidím, hneď aj jasám.

Pepper – dám si papriku,

mám ju už na jazyku.

str. 57/2

Úlohou žiakov bude určiť, čo sa z nakreslených 

obrázkov v básničke nespomínalo. Učiteľ/ka 

môže žiakom povedať aj anglické pomenovania 

obrázkov, ktoré sa v básničke nevyskytli, ale je 

pravdepodobné, že sa s nimi už niekde stretli.

 EXTRA ÚLOHA:

Veľmi obľúbenou úlohou žiakov je hra na 

obchod, kedy žiaci donesú prázdne obaly od 

rôznych potravín. Dajú na ne cenovky a anglické 

pomenovania. V tejto hre je vhodné použiť frázu: 

“I would like a…” Pri tejto hre si môžu žiaci 

precvičiť aj slovnú zásobu pri stretnutí, pozdravy, 

predstavenie…

str. 58/3

Cieľom tejto úlohy je priblížiť žiakom slovnú zásobu, 

ktorá súvisí s rozprávkou Stolček, prestri sa!, ako 

aj upevniť si pomenovania čísel do 10. Žiaci budú 

nahlas počítať predmety v okienkach a ich počet 

zapisovať číslom do okienok. Potom môžu hovoriť 

slovné spojenia: napríklad: three brothers, one 
donkey…atď.

str. 58/4

V tejto úlohe je opäť integrovaná matematika. Žiaci 

si prezrú nákupný zoznam a porovnajú ho s tým, 

čo chlapec naozaj kúpil. Budú počítať a zapisovať, 

koľko čoho kúpil. Učiteľ/ka môže túto úlohu znázorniť 

žiakom na tabuli pomocou obrázkov, alebo kresbami.

str. 59/5

 POSLUCH N-30

Pred riešením tejto úlohy bude vhodné, ak si 

učiteľ/ka pomocou obrázkových kariet zopakuje 

spolu so žiakmi pomenovania zvierat ( z rozprávky 

O rukavičke. Učiteľ/ka sa môže pýtať: “What is it? 
It is a mouse…”
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Potom si žiaci vypočujú posluch. Pri druhom 

počúvaní budú spájať obrázky, ktoré patria k sebe.

Hello children, I am a fox. I like apples.

Hello children, I am a rabbit. I like oranges.

Hello children, I am a bear. I like tomatoes.

Hello children. I am a mouse. I like bread.

Hello children, I am a frog. I like bananas.

str. 59/6

 POSLUCH P-8

Učiteľ/ka žiakom povie, že kamaráti zo Spievankova 

majú pre nich pripravenú jednu pieseň, ktorú by 

ich radi naučili. K tejto piesni je vhodné použiť 

obrázkové karty a ukazovať ich podľa toho, ako sa 

spomínajú v piesni. Pri opakovaných počúvaniach 

tejto piesne môžu držať kartičky učiteľom/kou 

vybraní žiaci a ukazovať ich podľa textu piesne 

ostatným spolužiakom.

I like bananas.

I like an orange.

I ilke an apple.

And I like you.

str. 60/7

Učiteľ/ka vedie so žiakmi motivačný rozhovor o tom, 

čo by chceli, aby im čarovný stolček vyčaroval, ak by 

ho mali. Takýmto spôsobom si s nimi zopakuje slovnú 

zásobu pomenovania jedál. Potom budú žiaci hovoriť 

pomenovania jedál v riadku. Doplnia do posledného 

riadka to, čo nasleduje v rade a dokreslia to.

str. 60/8

 POSLUCH N-31

Učiteľ/ka motivuje žiakov rozprávaním o mládencovi, 

ktorému patril stolček. K rozprávaniu môže použiť 

obrázkové kartičky.

“Minule, keď som stolčeku povedal: “Stolček, prestri 

sa!”, vyčaroval mi stôl plný kadejakých dobrôt. Nie 

všetko mám však rád. Keď máte niečo radi, tak po 

anglicky poviete I like… Ak niečo nemáte radi, tak 

poviete I don´t like. Počúvajte a zakrúžkujte z jedál 

to, čo máte radi. Potom obrázky vyfarbite”

I like bananas.

I don´t like oranges.

I don´t like peppers.

I like bread and I like tomatoes.

I don´t like eggs but I like apples.
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str. 61/9

 POSLUCH N-32

Cieľom tejto úlohy je vypočuť si príbeh a vyfarbiť 

obrázky podľa zadania. Žiaci si môžu posluch 

prvýkrát len vypočuť. Pri druhom počúvaní bude 

učiteľ/ka posluch zastavovať, žiaci povedia, čomu 

porozumeli a vyfarbia dané obrázky. Potom môžu 

počúvať posluch viackrát.

This is my magic table. I am hungry. Let´s eat 

something. I like yellow bananas. But I don´t like 

green apples. I like brown bread and red tomatoes. 

Table, I like green peppers and orange oranges too. 

And I like eggs. Thank you, table. I am not hungry 

anymore.

str. 61/10

V tejto úlohe si žiaci precvičia slovnú zásobu 

pomenovaní jedál. Najprv dokreslia na tanier, čo 

majú radi. Potom obrázok žiaci opíšu s pomocou 

učiteľa pomocou frázy I like…
Môžu pomenovať aj farbu daného jedla, ovocia, 

zeleniny…”It´s …green/red…”

ZOPAKUJME SI
str. 62/1

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania čísel 

po anglicky a rátanie po anglicky do 10.

Žiaci si môžu vystrihnúť svoje vlastné dukáty 

a vymyslieť svoje vlastné príklady na sčítanie 

a odčítanie do 10 po anglicky.

str. 62/2

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania 

farieb. Po vyfarbení si žiaci zopakujú a naučia sa 

pomenovania ovocia. Nové pomenovania, ktoré 

sa objavia na obrázku, môže učiteľ/ka žiakom 

spomenúť, ako sa povedia po anglicky, ale nie je 

nutné to žiakov učiť. Samozrejme, pokiaľ by si to žiaci 

pravidelne opakovali, tak sa to aj naučia.
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str. 63/3

Učiteľ/ka sa žiakov opýta, či vedia, ktoré jedlo je 

HEALTHY (zdravé) a ktoré je UNHEALTHY (nezdravé). 

Žiaci diskutujú v triede o tom, ktoré jedlo je podľa 

nich zdravé, a ktoré je nezdravé.

Do okienka HEALTHY nakreslia potom aspoň 3 veci 

– jedlá, potraviny, ktoré sú podľa nich zdravé a do 

okienka UNHEALTHY 3 veci, ktoré sú nezdravé. 

Učiteľ/ka môže potom žiakom pomôcť pomenovať 

tieto jedlá, potraviny po anglicky. Nie je zámerom, 

aby sa to žiaci naučili, ale aby sa aspoň stretli so 

slovíčkom, resp. anglickým výrazom.
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Téma

FESTIVALS / Birthday 99

STRANY: 64 – 67

CIELE:

Oboznámiť sa so slovnou zásobou z témy narodeniny

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

Happy Birthday

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť použiť danú slovnú zásobu

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si nadobudnutú slovnú zásou a jazykové štruktúry

SLOVNÁ ZÁSOBA: birthday, cake, candle, balloon, card

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: Happy Birthday

str. 64

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 65/1

V tejto úlohe si žiaci precvičia pomenovania čísel. 

Bolo by zaujímavé, ak by v tomto čase oslavoval 

niekto v triede narodeniny, poprípade ak máte 

v triede nejakého maskota, alebo postavičku, 

s ktorou pracujete aj v rámci iných hodín, tak bolo by 

vhodné usporiadať jej narodeninovú oslavu.

Učiteľ/ka motivuje žiakov rozprávaním o tom, že aj 

rozprávkové bytosti oslavujú narodeniny. Pre našich 

kamarátov z rozprávok pripravili veľkú narodeninovú 

oslavu. Torta sa po anglicky povie cake. Úlohou 

žiakov bude spočítať sviečky na tortách a vyfarbiť 

správne číslo. Potom priradiť tortu k oslávencovi.
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str. 65/2

 POSLUCH N-33

Žiaci si zaspievajú spoločne pieseň Happy Birthday, 

ktorá je dostatočne známa. Ako už bolo spomenuté, 

bolo by vhodné, ak by sa žiaci zahrali v triede 

na oslavu narodenín niekoho. Učiteľ/ka si môže 

vymyslieť aj oslavu narodenín niektorej rozprávkovej 

postavičky z učebnice

str. 65/3

Cieľom tejto úlohy je personalizovať danú tému. 

Žiaci si dokreslia svoju narodeninovú tortu. Vhodné 

je využiť v tejto úlohe všetky poznatky, ktoré žiaci 

z angličtiny majú, ako pomenovanie farieb, čísel…

str. 66/4

V tejto úlohe si žiaci zopakujú pomenovania farieb 

po anglicky. Ak vedia, môžu sa pokúsiť pomenovať 

farby na balónikoch, ak nie, tak im učiteľ/ka pomôže 

určiť, ako majú vyfarbiť jednotlivé balóniky.

 TIP Z PRAXE:

Ak nebudete mať pri sebe obrázkové karty, môžete 

si so žiakmi zopakovať pomenovania farieb pomocou 

farbičiek. Takto zapojíte všetky deti v triede. Poviete 

im: “Open your pencil cases and prepare your 
colour pencils”. Potom budete hovoriť: “Show me 
a red/yellow…pencil”.

str. 66/5

Cieľom tejto úlohy je naučiť žiakov slovíčko CARD – 

pohľadnica, ako aj vytvoriť svoju vlastnú pohľadnicu, 

do ktorej žiaci nakreslia svoj vlastný návrh. Po 

dokončení pohľadnice môže učiteľ/ka vyzvať žiakov, 

aby pomenovali na pohľadnici po anglicky to, čo 

povedať vedia. Pomôžte žiakom so slovnou zásobou.

str. 67/6

Úlohou žiakov je prostredníctovm témy Narodeniny 

zopakovať si slovnú zásobu z lekcií, ktoré už prebrali. 

Ich úlohou bude prejsť po čiarach, pomenovať 

obrázky po anglicky a určiť, čo dostali členovia 

rodiny na narodeniny. Po správnom spojení obrázka 

s členom rodiny môžu hovoriť jednoduché výrazy: 

“Mother´s skirt, grandpa´s shoes…”
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str. 67/7

Cieľom tejto úlohy je prostredníctvom témy 

Narodeniny zopakovať si pomenovania častí tela. 

Po dokreslení balónikov podľa inštrukciíí môžu 

žiaci tvoriť o obrázkoch jednoduché vety: “ It has 
got one eye, two noses, four ears…”. Takto môžu 

opísať všetky balóniky. Prostredníctvom takýchto 

úloh rozvíjame slovnú zásobu, ale aj vyjadrovacie 

schopnosti žiakov v angličtine. Naučia sa tvoriť 

a spájať jednoduché vety. Dôležité je odbúrať 

u žiakov strach z rozprávania v cudzom jazyku.

 EXTRA ÚLOHA:

Túto úlohu si môžu žiaci vyskúšať aj prakticky tak, že 

si každý žiak prinesie balón a na balón budú kresliť 

časti tváre. Potom môžu svojim balónom dať mená 

a viesť medzi sebou jednoduché dialógy typu: “ 
What´s your name? How old are you? How are you? 
How many eyes? How many noses?”...

str. 67/8

Poslednou úlohou v tejto lekcii je nakreslenie 

darčeka, ktorý by si žiaci želali k narodeninám. 

V tejto úlohe si môžu žiaci zopakovať slovnú zásobu, 

ktorú už poznajú, ale je aj možné, že nakreslia niečo, 

čo ešte po anglicky povedať nevedia. Vtedy budú 

potrebovať pomoc učiteľa/ky.
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Téma:

Easter 1010

STRANY: 68-71

CIELE:

Oboznámiť sa so slovnou zásobou z témy Veľká noc

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

It´s a…

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť použiť danú slovnú zásobu

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si nadobudnutú slovnú zásou a jazykové štruktúry

SLOVNÁ ZÁSOBA: Easter, Easter egg, Easter bunny

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: It´s a….

str. 68

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 69/1

Cieľom tejto úlohy je voviesť žiakov do témy Easter 

– Veľká noc. Učiteľ/ka žiakov oboznámi s anglickým 

pomenovaním Veľkej noci – Easter a pomocou 

obrázkových kariet im predstaví jednoduchú slovnú 

zásobu. Zámerne nie je v tejto lekcii navrhnutých 

veľa nových slov v slovnej zásobe, aby sme žiakov 

nezaťažovali novou slovnou zásobou, ale využili 

to, čo už vedia. V tejto úlohe si zopakujú anglické 

pomenovania farieb a vyfarbia veľkonočné vajíčka 

podľa zadania.
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str. 69/2

 POSLUCH N-34

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovanie 

oblečenia po anglicky. Bude vhodné, ak pred 

posluchom si najprv žiaci pomocou obrázkových 

kariet zopakujú jednotlivé pomenovania po anglicky. 

Potom si vypočujú posluch prvýkrát. Pri druhom 

posluchu bude učiteľ/ka posluch zastavovať a žiaci 

budú obrázok vyfarbovať podľa pokynov.

Easter Bunny is wearing a red hat, yellow T – shirt, 

orange shorts, green socks and blue shoes.

str. 69/3

V tejto úlohe je opäť prepojená angličtina 

s matematikou, žiaci budú počítať jednotlivé príklady. 

Aby sme so žiakmi precvičili nielen pomenovanie 

čísel po anglicky, ale tvorenie celých viet, bude 

vhodné, ak žiaci budú čítať príklady po anglicky.

 EXTRA ÚLOHA:

Doplňte si tému sviatku Veľkej noci nejakou piesňou, 

pokiaľ Vám na ňu ostane čas. Inšpiráciu nájdete 

na internete, kde je množstvo videí, ale môžete si 

pomôcť aj pesničkou Ten Little Bunnies (melódia 

piesne Ten Little Indians). Pieseň si môžete v triede 

zaspievať a zatancovať spolu so žiakmi.

One little, two little, three little bunnies,

Four little, fi ve little, six little bunnies,

Seven little, eight little, nine little bunnies

Ten little bunnies hopping up and down.

str. 69/4

Touto úlohou si žiaci opäť precvičia slovnú zásobu 

Veľkej noci, je zameraná na odreagovanie a rozvoj 

logického myslenia. Úlohou žiakov je nájsť zajačikovi 

cestu z bludiska ku košíku. Cestičku môžu žiaci 

vyfarbiť.

str. 71/5

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si pomenovania 

zvierat, ktoré sa žiaci naučili v predošlej lekcii. 
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Prejdú prstom po čiare, vyfarbia správne dané 

vajíčko a potom môžu s pomocou učiteľa/ky tvoriť 

vety: napríklad: “A mouse has got an orange egg”.
Poprípade môže učiteľ/ka úlohu aj otočiť a pýtať sa 

žiakov: “Has a mouse got an orange egg? YES/NO.

str. 70/6

V tejto úlohe si žiaci zopakujú pomenovania 

členov rodiny, zároveň budú aj rátať po anglicky 

a vyfarbovať. Podobnú hru sa môžu zahrať aj v triede, 

vystrihnú si veľkonočné vajíčka a učiteľ/ka zadá 

žiakom pokyn: “ I have got three Easter Eggs in my 
basket.” Žiaci budú musieť napočítať a ukázať daný 

počet vajíčok.

str. 71/7

Cieľom tejto úlohy je opäť recyklovať slovnú zásobu 

z predošlých lekcií v spojení s témou Veľká noc. Žiaci 

pomenujú obrázok a spoja ho s vajíčkom, na ktorom 

je napísaná hláska, na ktorú sa dané slovo začína.



56

Téma:

Christmas 1111

STRANY: 72-75

CIELE:

Oboznámiť sa so slovnou zásobou z témy Vianoce

Vedieť použiť slovnú zásobu pri riešení úloh rôzneho typu

Upevniť si učivo z predošlých lekcií

Naučiť sa používať jednoduché frázy:

It´s a…

ROZVOJ 
KOMUNIKAČNÝCH 
KOMPETENCIÍ:

Vedieť použiť danú slovnú zásobu

Vedieť prepájať už nadobudnuté poznatky s novými poznatkami

Upevniť si nadobudnutú slovnú zásou a jazykové štruktúry

SLOVNÁ ZÁSOBA: Christmas, Christmas tree, present, snow, snowman

JAZYKOVÉ ŠTRUKTÚRY: It has got…

str. 72

Práca s ilustráciou, žiaci si prezrú obrázok 

a pomenujú po anglicky to, čo už pomenovať vedia. 

Potom vyfarbia nevyfarbené obrázky. Na obrázku 

môžu spolu s učiteľom/kou hľadať, pomenovať po 

anglicky a počítať vybrané predmety.

str. 73/1

 POSLUCH P-9

Učiteľ/ka žiakov motivuje rozprávaním o tom, že aj 

v Spievankove oslavujú Vianoce a ich kamaráti by 

ich radi naučili tradičnú anglickú pesničku, ktorá sa 

na Vianoce spieva v anglicky hovoriacich krajinách. 

Potom si žiaci vypočujú pieseň We wish you a Merry 

Christmas. Pokiaľ budete mať v triede stromček, 

môžete si zaspievať túto peknú pesničku aj pri 

stromčeku. Zámerne neuvádzame celý text piesne, 

lebo chceme, aby sa deti naučili len túto hlavnú frázu 

z piesne, ktorá je zároveň aj anglickým vinšom.
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We wish you a Merry Christmas, 

We wish you a Merry Christmas,

We wish you a Merry Christmas 

and a Happy New Year.

str. 73/2

Cieľom tejto úlohy je zopakovať si farby a čísla, 

ktoré sa žiaci zatiaľ naučili. Môžeme si ich najprv 

zopakovať pomocou obrázkových kariet a potom 

žiaci samostatne vyfarbia tento obrázok podľa 

pokynov.

str. 74/3

V tejto úlohe si žiaci zopakujú pomenovania častí 

domu, ktoré sa už naučili. Pomocou obrázkových 

kariet si žiaci môžu zopakovať pomenovania časti 

domu a potom budú počítať dané objekty po anglicky 

a zapisovať ich počet do okienok. Nakoniec obrázok 

vyfarbia. Túto úlohu sme zámerne zaradili do témy 

Vianoce, keďže naším cieľom bolo aj to, aby si žiaci 

nielen osvojili novú slovnú zásobu z danej témy, 

ale aj recyklovali už známu slovnú zásobu. Téma 

bývania súvisí s Vianocami. Žiaci potom môžu kresliť 

dom v zime, pomenovať jeho časti, porovnať, ako sa 

krajina mení v zime.

str. 74/4

Rozvoj zrakového vnímania je cieľom tejto úlohy, 

v ktorej majú žiaci nájsť dva rovnaké stromčeky. 

Nezabudnite priebežne opakovať vianočnú pieseň, 

ktorú sa žiaci naučili na začiatku tejto lekcie. Ak budú 

vedieť, môžu jednoducho opísať tieto stromčeky: “It 
has got fi ve green balls”.

str. 75/5

Táto úloha je tvorivou úlohou pre žiakov, aby mali 

možnosť si danú tému personalizovať a upevniť v ich 

vlastnej podobe. Pre každého z nás sú Vianoce, 

darčeky a vianočný čas niečim iným, preto je dobré, 

ak si žiaci môžu v rámci vyučovania cudzieho 

jazyka jednotlivé témy personalizovať a stotožniť 

ich so svojimi skúsenosťami a životom. Učiteľ/ka 

im môže vysvetliť, že darčekom nemusia byť len 

materiálne veci, ale samozrejme výber je na žiakovi. 

Po nakreslení sa môže učiteľ/ka pýtať žiakov, čo 

nakreslili, poprípade, či to vedia pomenovať po 

anglicky.
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str. 75/6

Zámerom tejto úlohy je upevniť si pomenovania 

členov rodiny a slovnej zásoby, ktorú už žiaci 

poznajú. Učiteľ/ka sa potom môže pýtať žiakov: 

“What is it? It is a book…”

RIEŠENIE ÚLOHY:

Brat – brother – vlak

Father – otec – kniha

Sister – sestra – mačka

Mother – mama – sukňa

str. 75/7

V tejto úlohe si žiaci zopakujú pomenovania čísel 

a farieb. Bude dobré, ak si pomocou obrazových 

kariet žiaci zopakujú pomenovania čísel a farieb, 

ktoré už poznajú, a potom si vyfarbia gule na 

vianočnom stromčeku podľa seba. 

Potom budú spoločne nahlas počítať jednotlivé gule 

na stromčeku a hovoriť, koľko z ktorej farby vyfarbili. 

Učiteľ/ka to môže spojiť s frázou: “How many?”
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Slovenske texty rozpravokSlovenske texty rozpravok

-- --
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Zlatuska a tri medvede

Bolo raz jedno dievčatko. Volalo sa Zlatuška. Jedného dňa sa Zlatuška vybrala do lesa, ale cestou späť 

zablúdila a nevedela nájsť cestu domov. Až tu zrazu prišla k jednému domčeku. Nazrela cez oblok, dnu nikoho. 

Nuž vošla.

„Dobrý deň,” pekne pozdravila. Ale nik neodzdravil.

V tomto domčeku bývali tri medvede. Mama medvedica, otec medveď a malé medvieďatko. Medvede boli 

práve na prechádzke v lese.

Zlatuška sa porozhliadla po kuchyni a vtom zbadala na stole tri misky. Jednu veľkú, to bola miska otca 

medveďa, jednu menšiu, to bola miska mamy medvedice a tá najmenšia bola miska malého medvieďaťa. Vedľa 

každej misky bola lyžica. Veľká, menšia a najmenšia.

Vyliezla na najväčšiu z troch stoličiek, tá jej bola veľká. Vysadla na menšiu stoličku, tá bola nepohodlná. Až na 

tej najmenšej jej bolo dobre. 

V miskách na stole bola čerstvo uvarená kaša. Zlatuška po dlhej ceste lesom vyhladla, a tak najprv odjedla 

z najväčšej misy, potom z menšej a nakoniec aj z najmenšej. Keď dojedla, zošmykla sa zo stoličky, na ktorej 

sedela, tak nešťastne, že ju zlomila.

Cítila sa veľmi ospalá, vošla teda do spálne, kde boli tri postele. Jedna veľká, v strede menšia a na kraji 

najmenšia. Najprv vyskúšala veľkú posteľ otca medveďa. Tam jej nebolo dobre. Ľahla si do menšej postele, 

ktorá patrila mame medvedici. Tam sa tiež necítila dobre. Až v najmenšej postieľke malého medvieďaťa jej 

konečne bolo príjemne. Ani nevedela ako a zaspala.

Medzitým sa z prechádzky vrátili tri medvede a ihneď si posadali k stolu. Mali veľký hlad. 

„Kto jedol z mojej misky?” začudoval sa otec medveď.

„A kto jedol mojou lyžicou?” pridala sa k nemu mama medvedica.

„A kto sedel na mojej stoličke?” zavzlykalo malé medvieďa, ktoré pozeralo na svoju zlomenú stoličku.

Vtom otec medveď zakričal z druhej izby: „A kto ležal v mojej posteli?”

Pribehla aj mama medvedica. Čudovala sa, prečo má na svojej posteli rozhádzané periny. A tu kričí malé 

medvieďa: „Aha, pozrite, kto to leží v mojej posteli!” Všetci traja prekvapene hľadeli na spiacu Zlatušku.

Nechali ju, nech sa vyspí. Potom Zlatuška medveďom porozprávala, ako bola na prechádzke v lese, ako 

zablúdila a nevedela nájsť cestu domov, a že ich domček ju zachránil. Medvede sa na ňu nehnevali. Pomohli jej 

dostať sa cez les domov a stali sa z nich dobrí kamaráti.

>
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O repe
Vyrástla raz dedkovi v záhrade veľká repa. Nevedel ju sám zo zeme vytiahnuť, tak zavolal na pomoc babku. 

Ťahá dedko, ťahá babka, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc ocka. Ťahá dedko, ťahá babka, 

ťahá ocko, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc mamku. Ťahá dedko, ťahá babka, ťahá ocko, ťahá 

mamka, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc brata. Ťahá dedko, ťahá babka, ťahá ocko, ťahá 

mamka, ťahá brat, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc sestru. Ťahá dedko, ťahá babka, ťahá 

ocko, ťahá mamka, ťahá brat, ťahá sestra, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc psíka. Ťahá dedko, 

ťahá babka, ťahá ocko, ťahá mamka, ťahá brat, ťahá sestra, ťahá psík, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali 

na pomoc mačičku. Ťahá dedko, ťahá babka, ťahá ocko, ťahá mamka, ťahá brat, ťahá sestra, ťahá psíček a ťahá 

aj mačička, ale repa sa von vytiahnuť nedá. Zavolali na pomoc myšku. Ťahá dedko, ťahá, babka, ťahá ocko, ťahá 

mamka, ťahá brat, ťahá sestra, ťahá psíček, ťahá mačička, ťahá aj myška. A zrazu bác! Spoločne repu vytiahli.

Tri prasiatka
Boli raz bratia – tri prasiatka. Jedného dňa sa rozhodli, že si postavia dom. Nevedeli sa však dohodnúť, z čoho 

by si ten domček mali postaviť. Napokon si povedali, že každé prasiatko si postaví vlastný domček. Najmladšie 

prasiatko sa rozhodlo postaviť si domček zo slamy. Prostredné prasiatko sa rozhodlo postaviť si domček z dreva 

a najstaršie prasiatko sa rozhodlo postaviť si domček z tehál.

Prasiatka však netušili, že ich spoza stromov v lese sledoval vlk a už sa tešil, ako si dá prasiatka na večeru. 

V nestráženej chvíli vybehol zo svojho úkrytu. 

Najmladšie prasiatko sa skrylo do svojho slameného domčeka. Avšak vlk bol chytrejší. Nadýchol sa a silno do 

domčeka zafúkal. Domček zo slamy sa v okamihu zrútil. Prasiatko s kvikom utekalo k svojmu prostrednému 

bratovi, ktorý si práve dostaval domček z dreva. Rýchlo sa obaja skryli v domčeku. Keď vlk dobehol 

k drevenému domčeku, nadýchol sa ešte silnejšie, fúkol a domček z dreva sa zrútil. Bračekovci s kvikom utekali 

k najstaršiemu bratovi, ktorý si práve dostaval domček z tehál.

Všetci traja sa skryli dnu a čakali, čo sa bude diať. 

Vlk dobehol k tehlovému domčeku. Videl, že to nebude také jednoduché ako s predošlými dvoma a fúkaním ho 

nezbúra. Zrazu dostal nápad. Do domčeka vlezie cez komín. 

Najstaršie prasiatko však bolo chytré, a keď videlo, ako vlk lezie na strechu domčeka, rýchlo rozložilo oheň 

a dalo variť do kotla vodu. Vlk sa komínom zošmykol rovno do kotla s horúcou vodou a zaskuvíňal tak, že ho až 

v druhej dedine bolo počuť. 

Odvtedy žili prasiatka šťastne, bratia si postavili svoje vlastné domčeky z tehál a o vlkovi už nikdy nepočuli.
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Rukavicka
Raz v zime išiel dedko horou spolu so svojím psíkom. Ako tak šiel, stratil rukavičku. Pribehla k nej myška, vliezla 

do rukavičky, a keďže v nej bolo pekne teplučko, rozhodla sa, že v nej ostane bývať. 

Čochvíľa skákala okolo žabka. 

„Rukavička, kto v tebe býva?” spýtala sa žabka.

„Ja myška. A ty si kto?”

„Ja som žabka, vezmi ma, prosím, k sebe.” 

„Poď,” odvetila myška a už bývajú v rukavičke dvaja.

O chvíľu bežal okolo zajačik. 

„Rukavička, kto v tebe býva?” spýtal sa zajačik.

„Ja myška,” zapišťala myška. 

„A ja žabka,” zakvákala žabka.

„Ja som zajačik, vezmite ma, prosím, k sebe.“ 

„Poď,“ odvetili a už bývajú v rukavičke traja. 

O chvíľu bežala okolo líška. 

„Rukavička, kto v tebe býva?” spýtala sa líška.

„Ja myška,” zapišťala myška. 

„A ja žabka,” zakvákala žabka.

„A ja zajačik,” zacupital zajačik. 

„Ja som líška, vezmite ma, prosím, k sebe.“

„Poď,” odvetili a už bývajú v rukavičke štyria. 

O chvíľu bežal okolo vlk. 

„Rukavička, kto v tebe býva?” spýtal sa vlk.

„Ja myška,” zapišťala myška. 

„A ja žabka,” zakvákala žabka.

„A ja zajačik,” zacupital zajačik. 

„A ja líška,” povedala líška. 

„Ja som vlk, vezmite ma, prosím, k sebe.”

„Poď,” odvetili a už bývajú v rukavičke piati.

O chvíľu bežal okolo medveď. 

„Rukavička, kto v tebe býva?” spýtal sa medveď.

„Ja myška,” zapišťala myška. 

„A ja žabka,” zakvákala žabka.

„A ja zajačik,” zacupital zajačik. 

„A ja líška,” povedala líška. 

„A ja vlk,” zavyl vlk.

„Ja som medveď, vezmite ma, prosím, k sebe.”

„Veď sa už ani pohnúť nemôžeme, veľa nás tu je. Ale poď medzi nás,” odpovedali zvieratká.

Tak medveď vliezol do rukavičky. Medzitým však dedko zistil, že stratil rukavičku, a vybral sa ju spolu so svojím 

psíkom hľadať. Keď psík zbadal rukavičku, ktorá bola čudesne veľká a hýbala sa, zaštekal. Všetky zvieratká od 

strachu vybehli z rukavičky a rozutekali sa po lese. Dedko si vzal svoju rukavičku a spolu so psíkom sa vybrali 

domov.

>
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Kocur v cizmach
Bol raz jeden chudobný mlynár. Ešte pred smrťou zanechal svojim trom synom mlyn, osla a kocúra. Najstarší 

z jeho troch synov si nechal mlyn, prostrednému sa ušiel osol. No a najmladší dostal kocúra. Najmladší syn bol 

nešťastný, že sa mu ušlo tak málo, avšak kocúr sa k nemu prihovoril:

„Netráp sa, pán môj. Daj mi ušiť pár čižiem a klobúk a uvidíš, že sa nebudeš mať najhoršie.”

Mladík urobil, ako mu kocúr povedal, a dal mu ušiť čižmy a klobúk.

Kocúr si obul čižmy, na hlavu si nasadil klobúk a vzal si vrece. Naspodok vreca nasypal obilie, navrch priviazal 

šnúru, aby mal čím zaťahovať, prehodil si vrece na chrbát a vyšiel z domu do sveta. 

Kráľ, ktorý v tom čase vládol, mal veľmi rád prepelice. Kocúr teda vyhútal plán. Rozsypal zrno z vreca, aby 

prilákal prepelice. Potom ich jednu po druhej pochytal a nahádzal do vreca. Prehodil si vrece na chrbát a vybral 

sa za kráľom. Kocúr predstúpil pred kráľa a povedal mu, že jeho pán, urodzený gróf, mu posiela prepelice. Kráľ 

sa veľmi potešil a povedal sluhom, aby kocúrovi dali do vreca toľko dukátov, koľko len unesie, a poďakoval sa 

svojmu pánovi za štedrý dar.

Keď prišiel kocúr domov k svojmu pánovi, vysypal pred neho vrece dukátov a rozpovedal mu, čo sa stalo. 

Mladík sa veľmi potešil. 

Na druhý deň kocúr povedal svojmu pánovi, aby sa prichystal, že pôjdu spoločne navštíviť kráľa. Kocúr vedel, 

že sa jeho pánovi veľmi páči kráľova jediná dcéra, a dostal nápad. 

Mladíkovi sa to nepozdávalo, veď nemal nič – okrem dukátov, ktoré mu priniesol kocúr od kráľa. Ako by ho 

mohla chcieť princezná? Ale kocúrovi veril a tak urobil všetko, ako mu povedal. 

Cestou na zámok sa zastavili pri rieke. Kocúr povedal svojmu pánovi, aby sa šiel vykúpať. Kým sa mladík kúpal, 

kocúr skryl jeho šaty a utekal do zámku ku kráľovi, ktorému oznámil, že jeho urodzený pán je na ceste k nemu, 

ale prepadli ho zbojníci a ukradli mu všetko, ešte aj oblečenie. Kráľ dal poslať mladíkovi krásne oblečenie, 

kocúr ho rýchlo zaniesol mladíkovi. Keď prišli pred kráľa, kocúr predstavil svojho pána ako grófa Kocúrovského. 

Mladík a princezná si hneď padli do oka. Kocúr navrhol, aby mladík ukázal svojej vyvolenej princeznej a jej 

otcovi – kráľovi svoje kráľovstvo. Mladík sa prestrašene pozrel na kocúra, ale kocúr len žmurkol na svojho pána 

a už ho nebolo.

V druhom kráľovstve vládol zlý čarodejník. Keď kocúr utekal k zámku zlého čarodejníka, stretol koscov, ktorí 

práve kosili trávu. Povedal im: „Dám vám každému mešec dukátov, len keď bude tadiaľto prechádzať koč, tak 

povedzte, že toto sú polia urodzeného grófa Kocúrovského.“ Kosci súhlasili a kocúr utekal ďalej na zámok 

zlého čarodejníka. Keď pred neho predstúpil, predstavil sa ako vznešený kocúr grófa Kocúrovského. Kocúr 

povedal, že počul zvesť o čarodejníkovi, ktorý sa vie zmeniť na čokoľvek, a on sám sa prišiel o tom na vlastné 

oči presvedčiť.

„Neverím, že sa vieš premeniť na slona,” pokračoval kocúr. 

Čarodejník sa v tom okamihu premenil na slona.

„No dobre, na slona sa možno premeniť vieš, ale vedel by si sa premeniť aj na maličkú myš?” pýtal sa zvedavo 

kocúr.

Čarodejník sa s veľkým hrmotom premenil na maličkú myšku a kocúrovi viacej nebolo treba. Skočil po myši 

a bolo po čarodejníkovi.

Všetkým na zámku oznámil, že odteraz patrí zámok jeho pánovi grófovi Kocúrovskému a nech všetci chystajú 

hostinu. Celé služobníctvo začalo chystať veľkolepú oslavu.

Medzitým bol kráľ, mladík a princezná v koči na ceste do zámku. Keď prechádzali okolo koscov, kráľ prikázal 

zastaviť koč.

- > -
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„Komu patria tieto polia, ktoré kosíte?” opýtal sa koscov.

„Patria urodzenému grófovi Kocúrovskému,” odpovedali kosci, ako im kocúr nakázal.

Kráľ sa spokojne pozrel na mladíka a pokračovali v ceste.

Keď prišli na zámok, všetci nadšene vítali urodzeného grófa Kocúrovského.

Kocúr čakal svojho pána na schodoch a len sa potmehúdsky usmieval.

Mladík zaviedol svojich hostí do sály, ktorá sa celá jagala od zlata a drahého kamenia. Kráľ bol spokojný 

s výberom ženícha pre svoju dcéru a dal im obom svoje požehnanie. 

Onedlho na to bola svadba a všetci si šťastne nažívali. A chytrý kocúr v čižmách sa stal prvým ministrom.

O Pampusikovi
Kedysi dávno v jednom malom domčeku bývala babka s dedkom. Jedného dňa sa rozhodla starenka upiecť 

dedkovi pampúšik. Zamiesila cesto a vykrojila z neho malého pampúšika. Upiekla ho do chrumkava a pekne ho 

ozdobila. Urobila mu očká, nos aj ústa. Potom ho dala do obloka vychladnúť. 

„Ej, babka, ale tu ten pampúch rozvoniava, hneď by som si ho dal!” zvolal dedko na babku. 

Pampúšik sa zľakol, nechcel sa nechať zjesť. Vyskočil von z okna a vybral sa do sveta. 

Ako tak šiel, stretol vlka. 

„Pampúšik, pampúšik, ja ťa zjem!” zavrčal vlk.

„Utiekol som babke, utiekol som dedkovi a tebe vlk tiež utečiem,” a už utekal ďalej po cestičke. Ako sa tak 

kotúľal, stretol medveďa. 

„Pampúšik, pampúšik, ja ťa zjem!” zamrmlal medveď.

„Utiekol som babke, utiekol som dedkovi, utiekol som vlkovi a tebe medveď tiež utečiem,” a už sa aj kotúľal 

ďalej po cestičke.

Vtom stretol líšku.

Tá sa mu milo prihovorila: „Počkaj, pampúšik, dozlatista vypečený, aký si ty ale krásny, jakživ som takého 

pampúšika nevidela,” zaliečala sa.

„Utiekol som babke, utiekol som dedkovi, utiekol som vlkovi, utiekol som medveďovi a tebe líška tiež utečiem,” 

odvetil pampúšik, ale líška ho prerušila.

„Prečo by si utekal? Poď bližšie, som už stará, nevidím dobre. Nech si ťa lepšie obzriem,” nedala sa. 

Pampúšik sadol líške na nos a vtom: „Ham!” líška takmer prehltla pampúšika, keby práve okolo nešiel ježko, 

ktorý rýchlo napichol pampúšika na svoje pichliače a odniesol ho domov k babke a dedkovi. 

Babka s dedkom sa veľmi potešili, že sa pampúšik vrátil domov. A ježka za jeho dobrý skutok štedro odmenili.

Stolcek, prestri sa!
Bol raz jeden veľmi chudobný krajčír, ktorý mal troch synov. Bol však taký chudobný, že ich už nedokázal uživiť, 

a tak ich poslal do sveta do služby. 

Najstarší z bratov šiel do služby k stolárskemu majstrovi. Keď sa vyučil, majster mu venoval čarovný stolček. 

Keď niekto stolčeku prikázal: „Stolček, prestri sa!” tak sa na stole objavili dobroty od výmyslu sveta.

- >

>



65

Cestou domov sa zastavil v jednom hostinci, kde si chcel oddýchnuť. Hostinský mu ponúkol jedlo, ale mládenec 

povedal: „Teraz sa pozerajte, mám so sebou toľko jedla, že sa všetci dosýta najete.” Položil stolček na zem 

a prikázal mu: „Stolček, prestri sa!” a stolček začal čarovať jedlá od výmyslu sveta. 

Hostinský sa na to prizeral z kúta hostinca a premýšľal, že by sa mu zišiel takýto stolček v hostinci. Všetci 

jedli a zabávali sa do neskorého večera. Keď si unavený mladík ľahol do postele, hostinský dostal nápad. 

Vkradol sa v noci potichu do izby a čarovný stolček vymenil za obyčajný. Keď sa mladík ráno zobudil, pekne sa 

hostinskému poďakoval, vzal stolček na plecia a pobral sa domov pochváliť sa, čo si zo sveta priniesol. 

Doma sa zišla celá rodina. Mládenec položil stolček na stred izby a prikázal: „Stolček, prestri sa!” Nič sa však 

nedialo. Nadarmo skúšal mládenec so stolčekom triasť, nebolo mu to nič platné. Všetci sa mu začali smiať 

a mládenec sa s hanbou skryl do stodoly.

Jeho mladší brat šiel do služby k mlynárovi. Keď mu služba skončila, mlynár mu dal za odmenu oslíka. Mládenec 

pozeral na oslíka – čo s ním teraz bude robiť? Ale mlynár mu hovorí: „To nie je obyčajný oslík. Keď mu prikážeš: 

Oslík, otras sa!, začnú z neho padať zlaté dukáty. Mládenec to hneď aj vyskúšal a skoro mu oči vypadli, keď 

videl, ako z oslíka padá kopa zlatých dukátov.

Pekne sa mlynárovi poďakoval a vybral sa na cestu domov. Cestou sa zastavil v tom istom hostinci ako jeho 

starší brat. Oslíka priviazal vonku pred hostincom, aby ho mal na očiach. Objednal si plný stôl jedla a pitia. Keď 

sa však chystal zaplatiť, zistil, že vo vrecku má už len posledné dva zlaté dukáty. „Počkaj,” povedal hostinskému, 

„hneď ti donesiem peniaze,” a vyšiel von k oslíkovi. Hostinský cez okno sledoval, čo sa bude diať.

Mladík prikázal oslíkovi: „Oslík, otras sa!” a z oslíka zrazu začali padať zlaté dukáty. Hostinský neveril vlastným 

očiam a povedal si: „Aj mne by sa zišiel takýto oslík, musím niečo vymyslieť.” Mládenec jedol a zabával sa 

do neskorého večera, hostinský mu stále nosil jedlo a pitie, aby mladík ostal čo najdlhšie. Keď už bolo veľmi 

neskoro, hostinský ponúkol mládencovi nocľah v jednej z jeho izieb. Mládenec sa potešil, ešte skontroloval 

oslíka, či je dobre priviazaný, a pobral sa spať. Hostinský počkal, kým mládenec tvrdo zaspí, potom sa prikradol 

k oslíkovi a vymenil ho za svojho – obyčajného. Keď sa ráno mládenec zobudil, pekne sa hostinskému 

poďakoval, vzal si oslíka a pobral sa domov. Doma všetkým porozprával o svojej službe u mlynára a o čarovnom 

oslíkovi, ktorý sype zlaté dukáty. Mládenec ale márne prikazoval oslíkovi, aby sa otriasol, žiaden zázrak sa 

nekonal. Tak ako jeho starší brat, aj on sa išiel hanbou prepadnúť a všetkým v dedine bol na smiech. 

Najmladší z bratov bol v službe u tesára. Keď sa naučil narábať s drevom, tesár mu dal za odmenu vrece 

s kyjakom. Povedal mu: „Synak, tento kyjak nie je obyčajný, keď povieš: Kyjak, von z vreca!, vyobšíva každého, 

kto ti ukrivdí. Potom mu len povedz: Kyjak, späť do vreca! a kyjak skočí sám späť do vreca”. Starší bratia napísali 

svojmu najmladšiemu bratovi list, aby si dával pozor na hostinského, ktorý ich pripravil o ich dary. Mládenec sa 

rozhodol pomôcť svojim bratom.

Cestou domov sa zastavil v hostinci, zložil sa pri jednom stole a začal rozprávať, čo všetko videl vo svete. 

„Ľudia, keby ste vedeli, čo ja mám v tomto vreci, tak by vám oči vypadli,” rozprával mládenec na celý hostinec. 

A hostinskému nebolo viac treba. Hneď ako sa mladík večer uložil spať, chvíľu počkal a potom sa vkradol 

do jeho izby. Pomaličky mu spod hlavy vyťahoval vrece s kyjakom, keď vtom mládenec zakričal: „Kyjak, von 

z vreca!” a kyjak vyskočil z vreca hostinskému rovno na chrbát. Hostinský kričal od zúfalstva, nech s tým 

prestane, ale mládenec mu povedal, že prestane len vtedy, ak vráti všetko, čo ukradol. Hostinský sľúbil, 

že všetko vráti, a tak mládenec zavelil kyjaku, aby prestal. Hostinský doniesol mladíkovi stolček aj oslíka 

a mládenec sa pobral domov. Všetci sa veľmi potešili, že sa po dlhom čase vrátil domov. Ešte viac sa tešili 

bratia, keď videli, že im priniesol ich čarovné predmety. Od tých čias už rodina krajčíra nikdy netrpela chudobou 

a pomohli vždy tam, kde nebola spravodlivosť.



Mesiac Hodina
Tematický 

celok
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard

Prierezové 

témy
Poznámky

IX. 1 Vitajte 

v Magic 

Kingdom 1.

Úvodná 

hodina

Sluchové vnímanie 

anglických slov 

a priraďovanie 

významu k obrázku

Žiak pracuje s obrázkovým 

materiálom. Žiak počúva 

a spája si význam počutého 

s obrázkom. Žiak dokáže 

s pomocou priradiť význam 

počutého k obrázku.

RLK, OSR s. 4 - 5

2 Vitajte 

v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Jazykové štruktúry: 

Základné frázy 

na zoznamovanie 

a predstavovanie 

sa. My name is… I´m 

fi ne. 

Žiak dokáže pracovať 

s ilustráciou podľa 

pokynov. Žiak dokáže 

zopakovať jednoduché frázy 

a odpovedať na ne.

ENV, OZO, 

RLK

s. 6 - 7

3 Vitajte 

v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. Pieseň: 

Where are you from

Žiak dokáže spojiť význam 

počutého s obrázkom. Žiak 

pozná čísla 1 - 3 po anglicky. 

Žiak vie v piesni rozoznať 

anglické slová a frázy. Žiak 

vie vybrané frázy zopakovať 

a rozumie ich významu.

DOV, OZO, 

OSR

s. 8 - 9

X. 4 Farby a čísla 

1 - 10

Farby. Čísla 

1 - 10

Slovná zásoba: 

čísla 1 - 10, farby: 

blue, orange, 

green, yellow, pink

Žiak vie určiť vybrané 

farby, nájsť ich na obrázku 

a správne priradiť anglické 

pomenovanie farby 

k obrázku.

OZO, OSR s. 10 - 11

5 Farby a čísla 

1 - 10

Farby. Čísla 

1 - 10

Jazykové štruktúry: 

Jednoduché vety 

v prítomnom čase 

s použitím slovesa 

“to be” Pieseň: 1, 2, 

3, včelička je bee

Žiak vie zopakovať 

jednoduché frázy a rozumie 

ich významu v jednoduchom 

kontexte. Žiak vie použiť 

vybrané frázy v jednoduchej 

komunikácii.

OSR s. 12 - 13

6 Farby 

a čísla 1 - 10

Farby. Čísla 

1 - 10

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Zlatuška 

a tri medvede

Žiak dokáže spoznať známe 

slová v počutom texte 

a doplniť text podľa zadania. 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

MUV, OSR, 

RLK

s. 14 - 15

7 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Slovná zásoba: 

grandpa, grandma, 

mother, father, 

sister, brother, dog, 

cat, mouse, turnip

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť ich 

významu. 

OSR s. 16 - 17

XI. 8 Rodina Opis rodiny Jazykové štruktúry: 

This is my… Pieseň: 

Mother, father, 

sister, brother

Žiak vie použiť naučenú 

slovnú zásobu pri tvorení 

jednoduchých viet. Žiak vie 

tvoriť a používať jednoduché 

frázy v jednoduchom 

kontexte. Žiak dokáže 

zopakovať a zaspievať 

jednoduchú pieseň.

OSR, RLK s. 18 - 19

9 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: O repe

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. 

MUV, VMR s. 20 - 21

10 Rodina Opakovanie Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

OSR, RLK s. 22 - 23

Návrh TVVP pre 1-hodinovú týždennú dotáciu



Mesiac Hodina Tematický 

celok

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

11 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Slovná zásoba: 

house, window, 

door, roof, chimney, 

pig, wolf

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť 

ich významu. Žiak 

rozumie novým slovám 

v jednoduchom kontexte.

OZO s. 24 - 25

XII. 12 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Pieseň: Gonna 

build the house

 Žiak dokáže zopakovať 

a zaspievať jednoduchú 

pieseň. Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení rôznych úloh. 

OZO s. 26 - 27

13 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

 Jazykové štruktúry: 

This is… It has got…

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchým frázam. Žiak 

dokáže použiť jednoduché 

frázy v jednoduchej 

komunikácii. 

OZO s. 28 - 29

14 Sviatky: 

Vianoce

Vianoce Slovná zásoba: 

Christmas tree, 

present, snow, 

snowman Pieseň: 

We wish you 

a Merry Christmas

Žiak dokáže porozumieť 

a zopakovať jednoduchú 

slovnú zásobu. Žiak vie 

zopakovať a zaspievať 

jednoduchú vianočnú pieseň. 

OZO s. 72 - 75

I. 15 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Tri prasiatka

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. Žiak dokáže 

jednoducho opísať obrázok, 

použiť pri tom nadobudnutú 

slovnú zásobu a frázy. 

DOV, OZO s. 30 - 33

16 Domov 

a bývanie

Pomenovanie 

zvierat

Slovná zásoba: 

frog, rabbit, fox, 

bear, mitten Farby: 

grey, brown, black, 

white, red

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť 

ich významu. Žiak 

rozumie novým slovám 

v jednoduchom kontexte.

OSR s. 34 - 35

17 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Jazykové štruktúry: 

Mám rád / I like. 

Tvorenie krátkych 

odpovedí: yes / 

no Pieseň: Frog is 

jumping

Žiak vie zopakovať 

jednoduché frázy a rozumieť 

ich významu v jednoduchom 

kontexte. Žiak vie použiť 

vybrané frázy v jednoduchej 

komunikácii.

RLK s. 36 - 37

II. 18 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: O rukavičke

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. Žiak dokáže použiť 

jednoduché frázy.

OSR s. 38 - 39

19 Príroda 

a zvieratá

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie učiva

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. Žiak vie 

použiť nadobudnutú slovnú 

zásobu a štruktúry v rôznych 

úlohách. 

OSR s. 40 - 41

20 Sviatky: 

narodeniny

Narodeniny Slovná zásoba: 

cake, candle, 

balloon, card 

Pieseň: Happy 

Birthday

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchej slovnej zásobe, 

dokáže rozoznať nové slová 

v komunikácii a použiť ich 

v primeranom kontexte.

ENV s. 64 - 67



Mesiac Hodina Tematický 

celok

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

III. 21 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Slovná zásoba: 

T-shirt, skirt, 

trousers, shorts, 

shoes, socks, hat 

Žiak dokáže rozoznať 

v komunikácii novú slovnú 

zásobu, porozumieť 

s pomocou jej významu 

a použiť ju pri riešení rôznych 

úloh. 

OSR s. 42 - 43

22 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

 Pieseň: Wind the 

bobbin up

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení úloh 

rôzneho typu.

OSR s. 44 - 45

23 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Jazykové štruktúry: 

I am / he is / She 

is… Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Kocúr 

v čižmách

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať novú 

slovnú zásobu v počutom 

texte. 

OSR s. 46 - 47

24 Oblečenie Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení úloh 

rôzneho typu.

OSR, ENV s. 48 - 49

IV. 25 Sviatky: 

Veľká noc

Veľká noc Slovná zásoba: 

Easter egg, Easter 

bunny

Žiak rozumie jednoduchej 

slovnej zásobe a frázam 

spojeným s témou Veľká noc. 

Žiak vie túto slovnú zásobu 

použiť pri riešení rôznych 

úloh.

OSR s. 68 - 71

26 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Slovná zásoba: 

head, shoulders, 

knees, toes, eyes, 

ears, mouth, nose

Žiak dokáže identifi kovať 

novú slovnú zásobu 

a porozumieť jej. Žiak dokáže 

prepájať už nadobudnuté 

poznatky pri riešení rôznych 

úloh.

OSR s. 50 - 51

27 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Jazykové štruktúry: 

This is / These are 

Pieseň: Head and 

shoulders, knees 

and toes

Žiak dokáže zopakovať 

a znázorniť pohybom slovnú 

zásobu v piesni. Žiak rozumie 

novej slovnej zásobe, vie 

ju identifi kovať v počutom 

kontexte a dokáže ju použiť 

v jednoduchej komunikácii.

ENV s. 52 - 53

V. 28 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: 

O Pampúšikovi

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať novú 

slovnú zásobu v počutom 

texte. Žiak dokáže vyriešiť 

úlohy a použiť v nich 

nadobudnuté poznatky.

OSR s. 54 - 56

29 Ľudské telo Pomenovanie 

jedál

Slovná zásoba: 

bread, tomato, 

pepper, egg, apple, 

banana, honey, 

orange

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchej slovnej zásobe, 

dokáže rozoznať nové slová 

v komunikácii a použiť ich 

v primeranom kontexte

OSR s. 57 - 58



Mesiac Hodina Tematický 

celok

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

30 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Jazykové štruktúry: 

I like / I don´t 

like. Pieseň: I like 

bananas

Žiak rozumie jednoduchým 

frázam a vie ich správne 

použiť v kontexte. 

OSR s. 59 - 60

VI. 31 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Stolček, 

prestri sa

Žiak vie porozumieť 

počutému textu 

a identifi kovať novú slovnú 

zásobu. Žiak aktívne používa 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh rôzneho typu.

s. 61 - 62

32 Jedlo Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie učiva

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh zameraných 

na rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností. 

Źiak dokáže svoju odpoveď 

obhájiť a zhodnotiť.

OSR s. 63

33 Záverečné 

precvičovanie 

a opakovanie 

jazykových 

zručností

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie učiva

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh zameraných 

na rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností. 

Źiak dokáže svoju odpoveď 

obhájiť a zhodnotiť.

OSR, ENV



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

IX. 1 Vitajte v Magic 

Kingdom 1.

Úvodná hodina Sluchové 

vnímanie 

anglických slov 

a priraďovanie 

významu 

k obrázku

Žiak pracuje s obrázkovým 

materiálom. Žiak počúva 

a spája si význam počutého 

s obrázkom. Žiak dokáže 

s pomocou priradiť význam 

počutého k obrázku.

RLK, OSR s. 5

2 Vitajte v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Jednoduchý opis 

obrázka

Žiak dokáže pracovať 

s ilustráciou podľa 

pokynov. Žiak dokáže 

zopakovať jednoduché frázy 

a odpovedať na ne.

ENV, OZO, 

RLK

s. 6

3 Vitajte v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Zoznámenie sa 

a predstavenie. 

Jazykové 

štruktúry: 

Základné frázy 

na zoznamovanie 

a predstavovanie 

sa. My name is… 

I´m fi ne. 

Žiak dokáže spojiť význam 

počutého s obrázkom. Žiak 

pozná čísla 1 - 3 po anglicky. 

Žiak vie vybrané frázy 

zopakovať a rozumieť ich 

významu.

OSR, OZO s. 7

4 Vitajte v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Precvičovanie 

fráz a slovnej 

zásoby v rôznych 

úlohách

Žiak vie pomenovať 

a používa pomenovania 

čísel 1 - 3 po anglicky

s. 8

5 Vitajte v Magic 

Kingdom 1.

Predstavenie 

sa, čísla 1 - 3

Pieseň: Where 

are you from

Žiak vie v piesni rozoznať 

anglické slová a frázy.

OZO, OSR s. 9

6 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak vie identifi kovať 

predmety na obrázku 

a s pomocou učiteľa spojiť 

ich s ich zvukovou podobou 

v angličtine

s. 10

X. 7 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Farby: blue, 

orange, green, 

yellow, pink

Žiak vie určiť vybrané 

farby, nájsť ich na obrázku 

a správne priradiť anglické 

pomenovanie farby 

k obrázku.

OZO, OSR s. 11

8 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Jazykové 

štruktúry: 

Jednoduché vety 

v prítomnom 

čase s použitím 

slovesa "to be" 

Pieseň: 1, 2, 3, 

včelička je bee

Žiak vie zopakovať 

jednoduché frázy a rozumieť 

ich významu v jednoduchom 

kontexte. Žiak vie použiť 

vybrané frázy v jednoduchej 

komunikácii.

OSR s. 12 

9 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Slovná zásoba: 

čísla 1 - 10,

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a vyriešiť tak 

úlohu. Žiak pozná danú 

slovnú zásobu a vie ju 

použiť pri riešení úloh.

s. 13

10 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Zlatuška 

a tri medvede

Žiak dokáže spoznať známe 

slová v počutom texte 

a doplniť text podľa zadania. 

s. 14

11 Farby a čísla 

1 - 10

Pomenovania 

farieb a čísel 

1 - 10

Opakovanie 

a precvičovanie 

učiva 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

MUV, OSR, 

RLK

s. 15

Návrh TVVP pre 2-hodinovú týždennú dotáciu



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

12 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak vie podľa počutého 

identifi kovať predmety 

na obrázku. Žiak vie 

pomenovať predmety na 

obrázku

s. 16

13 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Slovná zásoba: 

grandpa, 

grandma, mother, 

father, sister, 

brother, dog, cat, 

mouse, turnip

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť ich 

významu. 

s. 17

14 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Jazykové 

štruktúry: This is 

my…

Žiak vie použiť naučenú 

slovnú zásobu pri tvorení 

jednoduchých viet. Žiak vie 

tvoriť a používať jednoduché 

frázy v jednoduchom 

kontexte. 

OSR s. 18

XI. 15 Rodina Opis rodiny Pieseň: Mother, 

father, sister, 

brother

Žiak dokáže zopakovať 

a zaspievať jednoduchú 

pieseň.

OSR, RLK s. 19

16 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Aktívne 

používanie 

slovnej zásoby 

Žiak dokáže identifi kovať 

osvojenú slovnú zásobu 

a riešiť úlohy 

MUV, VMR s. 20

17 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: O repe

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. 

OSR, RLK s. 21

18 Rodina Pomenovania 

členov rodiny

Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

s. 22

19 Opakovanie 

tematických 

celkov

Opakovanie Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

s. 23

20 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže používať 

osvojenú slovnú zásobu 

a jednoduché štruktúry pri 

opise obrázka

s. 24

21 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Slovná zásoba: 

house, window, 

door, roof, 

chimney, pig, wolf

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť 

ich významu. Žiak 

rozumie novým slovám 

v jednoduchom kontexte.

s. 25

22 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Precvičovanie 

novej slovnej 

zásoby

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení rôznych typov úloh.

OZO s. 26

XII. 23 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Pieseň: Gonna 

build the house

 Žiak dokáže zopakovať 

a zaspievať jednoduchú 

pieseň.

OZO s. 27

24 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

 Jazykové 

štruktúry: This is… 

It has got…

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchým frázam. Žiak 

dokáže použiť jednoduché 

frázy v jednoduchej 

komunikácii. . 

s. 28

25 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Práca so slovnou 

zásobou

Žiak používa novú slovnú 

zásobu a dokáže ju prepojiť 

s už osvojenou slovnou 

zásobou pri riešení úloh

s. 29



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

26 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Tri 

prasiatka

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. Žiak dokáže 

jednoducho opísať obrázok, 

použiť pri tom nadobudnutú 

slovnú zásobu a frázy. 

OZO s. 30

27 Sviatky: 

Vianoce

Vianoce Slovná zásoba: 

Christmas tree, 

present, snow, 

snowman 

Žiak vie zopakovať 

a zaspievať jednoduchú 

vianočnú pieseň. 

s. 72 - 73

28 Sviatky: 

Vianoce

Vianoce Pieseň: We wish 

you a Merry 

Christmas

Žiak dokáže porozumieť 

a zopakovať jednoduchú 

slovnú zásobu. 

OZO s. 74 - 75

I. 29 Domov 

a bývanie

Pomenovania 

častí domu

Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. 

Žiak dokáže aplikovať 

osvojené jednoduché frázy 

v rôznych komunikačných 

situáciách. 

DOV, OZO s. 31 - 32

30 Opakovanie 

tematických 

celkov

Opakovanie Precvičovanie 

a upevňovanie 

učiva. 

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. 

OSR s. 33

31 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže používať 

osvojenú slovnú zásobu 

a jednoduché štruktúry pri 

opise obrázka

s. 34

32 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Slovná zásoba: 

frog, rabbit, fox, 

bear, mitten 

Farby: grey, 

brown, black, 

white, red

Žiak vie v texte identifi kovať 

nové slová, dokáže ich 

zopakovať a porozumieť 

ich významu. Žiak 

rozumie novým slovám 

v jednoduchom kontexte.

s. 35

33 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Precvičovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže identifi kovať 

a použiť slovnú zásobu 

v úlohách rôzneho typu

s. 36

34 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Pieseň: Frog is 

jumping

Žiak vie zopakovať 

jednoduché frázy a rozumieť 

ich významu v jednoduchom 

kontexte. Žiak vie použiť 

vybrané frázy v jednoduchej 

komunikácii.

RLK s. 37

II. 35 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Jazykové 

štruktúry: Mám 

rád / I like. 

Tvorenie krátkych 

odpovedí: yes 

/ no 

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. Žiak dokáže použiť 

jednoduché frázy.

OSR s. 38

36 Príroda 

a zvieratá

Pomenovanie 

zvierat

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: 

O rukavičke

Žiak dokáže spoznať známe 

slová a štruktúry v počutom 

texte a doplniť text podľa 

zadania. Žiak dokáže použiť 

jednoduché frázy.

s. 39

37 Príroda 

a zvieratá

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. Žiak vie 

použiť nadobudnutú slovnú 

zásobu a štruktúry v rôznych 

úlohách. 

OSR s. 40



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 
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38 Opakovanie 

tematických 

celkov

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak vie použiť nadobudnuté 

vedomosti pri riešení úloh 

rôzneho typu. Žiak vie 

použiť nadobudnutú slovnú 

zásobu a štruktúry v rôznych 

úlohách. 

s. 41

39 Sviatky: 

narodeniny

Narodeniny Slovná zásoba: 

cake, candle, 

balloon, card

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchej slovnej zásobe, 

dokáže rozoznať nové slová 

v komunikácii a použiť ich 

v primeranom kontexte.

MUV, OSR, 

RLK

s. 64 - 65

40 Sviatky: 

narodeniny

Narodeniny Pieseň: Happy 

Birthday

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchej slovnej zásobe, 

dokáže rozoznať nové slová 

v komunikácii a použiť ich 

v primeranom kontexte.

MUV s. 66 - 67

III. 41 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže používať 

osvojenú slovnú zásobu 

a jednoduché štruktúry pri 

opise obrázka

s. 42

42 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Slovná zásoba: 

T-shirt, skirt, 

trousers, shorts, 

shoes, socks, hat, 

Žiak dokáže rozoznať 

v komunikácii novú slovnú 

zásobu, porozumieť 

s pomocou jej významu 

a použiť ju pri riešení 

rôznych úloh. 

s. 43

43 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Precvičovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže identifi kovať 

a použiť slovnú zásobu 

v úlohách rôzneho typu

s. 44

44 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

 Pieseň: Wind the 

bobbin up

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

s. 45

45 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Jazykové 

štruktúry: I am / 

he is / She is… 

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať 

novú slovnú zásobu 

v počutom texte. 

OSR s. 46

46 Oblečenie Pomenovanie 

oblečenia

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Kocúr 

v čižmách

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať 

novú slovnú zásobu 

v počutom texte. 

OSR s. 47

47 Oblečenie Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

OSR s. 48

48 Opakovanie 

tematických 

celkov

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

OSR, ENV s. 49



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

IV. 49 Sviatky: Veľká 

noc

Veľká noc Slovná zásoba: 

Easter egg, 

Easter bunny

Žiak rozumie jednoduchej 

slovnej zásobe a frázam 

spojených s témou Veľká 

noc. Žiak vie túto slovnú 

zásobu použiť pri riešení 

rôznych úloh.

OSR s.68 - 69

 50 Sviatky: Veľká 

noc

Veľká noc Slovná zásoba: 

Easter egg, 

Easter bunny

Žiak rozumie jednoduchej 

slovnej zásobe a frázam 

spojených s témou Veľká 

noc. Žiak vie túto slovnú 

zásobu použiť pri riešení 

rôznych úloh.

s. 70 - 71

51 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže používať 

osvojenú slovnú zásobu 

a jednoduché štruktúry pri 

opise obrázka

s. 50

52 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Slovná zásoba: 

head, shoulders, 

knees, toes, eyes, 

ears, mouth, nose

Žiak dokáže identifi kovať 

novú slovnú zásobu 

a porozumieť jej. Žiak 

dokáže prepájať už 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení rôznych úloh.

s. 51

53 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Pieseň: Head and 

shoulders, knees 

and toes

Žiak dokáže zopakovať 

a znázorniť pohybom slovnú 

zásobu v piesni. 

OSR s. 52

54 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Jazykové 

štruktúry: This is / 

These are 

Žiak rozumie novej 

slovnej zásobe, vie ju 

identifi kovať v počutom 

kontexte a dokáže ju použiť 

v jednoduchej komunikácii. 

ENV s. 53

V. 55 Ľudské telo Pomenovanie 

častí tela

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: 

O Pampúšikovi

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať 

novú slovnú zásobu 

v počutom texte. Žiak 

dokáže vyriešiť úlohy 

a použiť v nich nadobudnuté 

poznatky.

OSR s. 54

56 Ľudské telo Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

s. 55

57 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Jednoduchý 

opis obrázka, 

upevňovanie 

slovnej zásoby

Žiak dokáže používať 

osvojenú slovnú zásobu 

a jednoduché štruktúry pri 

opise obrázka

s. 56

58 Pomenovanie 

jedál

Slovná zásoba: 

bread, tomato, 

pepper, egg, 

apple, banana, 

honey, orange

Žiak dokáže porozumieť 

jednoduchej slovnej zásobe, 

dokáže rozoznať nové slová 

v komunikácii a použiť ich 

v primeranom kontexte

s. 57

59 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Použitie novej 

slovnej zásoby 

v úlohách

Žiak rozumie jednoduchým 

frázam a vie ich správne 

použiť v želanom kontexte. 

OSR  s. 58



Mesiac Hodina Tematický celok Téma Obsahový 

štandard

Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

60 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Pieseň: I like 

bananas

Žiak vie porozumieť 

počutému textu 

a identifi kovať novú slovnú 

zásobu. Žiak aktívne 

používa nadobudnuté 

poznatky pri riešení úloh 

rôzneho typu.

OSR s. 59

VI. 61 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Jazykové 

štruktúry: I like / 

I don´t like. 

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh zameraných 

na rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností. 

Źiak dokáže svoju odpoveď 

obhájiť a zhodnotiť.

s. 60

62 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Počúvanie 

s porozumením: 

Príbeh: Stolček, 

prestri sa

Žiak dokáže porozumieť 

počutému a idenifi kovať 

novú slovnú zásobu 

v počutom texte. Žiak 

dokáže vyriešiť úlohy 

a použiť v nich nadobudnuté 

poznatky.

OSR s. 61

63 Jedlo Pomenovanie 

jedál

Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

s. 62

64 Jedlo Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže použiť 

nadobudnuté poznatky 

pri riešení rôznych úloh. 

Žiak dokáže prepájať 

poznatky z predošlých lekcií 

a aplikovať ich pri riešení 

úloh rôzneho typu.

s. 63

65 Záverečné 

precvičovanie 

a opakovanie 

jazykových 

zručností

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh zameraných 

na rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností. 

Źiak dokáže svoju odpoveď 

obhájiť a zhodnotiť.

66 Záverečné 

precvičovanie 

a opakovanie 

jazykových 

zručností

Opakovanie Precvičovanie 

a opakovanie 

učiva

Žiak dokáže aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri 

riešení úloh zameraných 

na rozvíjanie jednotlivých 

cudzojazyčných zručností. 

Źiak dokáže svoju odpoveď 

obhájiť a zhodnotiť.

OSR, ENV
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