
Príloha č.2

TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN

Tem. celok Hodina Téma Výkonový štandard Prierezové 

témy

Poznámky

3 Úvod do učiva anglického 

jazyka, pokyny, pozdravy

Žiak ovláda vedomosti zo 6. ročníka a 

vie ich správne použiť. Žiak chápe a 

dodržiava pravidlá bezpečnosti.

OSR 

Opis osôb- fyzické a 

charakterové vlastnosti

Počúvanie s porozumením

Konverzácia- 3. stupeň 

prídavných mien

4 Oblečenie Žiak ovláda slovnú zásobu v téme- 

Oblečenie. Žiak vie porovnať rozdiel 

medzi prítomným priebehovým a 

prítomným jednoduchým časom.

OSR, MKV str. 8-12

4 Prídavné mená na opis 

oblečenia

Žiak ovláda slovnú zásobu na opis 

oblečenia. Žiak dokáže čítať text pre 

všeobecné porozumenie a na nájdenie 

špecifickej informáciee v texte. Žiak 

vie identifikovať jednotlivé časti 

časopisového článku a vie podobný 

článok napísať. Žiak vedie dialóg o 

jeho obľúbenom oblečení.

OSR,MKV str. 13-17

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 1. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str.115

4 Outdoorové aktivity a 

vybavenie

Žiak ovláda slovnú zásobu opisujúcu  

outdoorové aktivity a potrebné 

vybavenie. Žiak vedie dialóg o tých 

aktivitách, ktoré by chcel vyskúšať. 

Vie používať minulý čas jednoduchý s 

pravidelnými aj nepravidelnými 

slovesami. Žiak dokáže identifikovať 

špecifickú informáciu v počutej 

nahrávke.

OSR, 

OŽAZ,ENV

str.18-21

4 Wh- otázky v minulom 

čase

Žiak ie samostatne tvoriť wh-otázky v 

minulom jednoduchom čase. Žiak vie 

v nahrávke identifikovať špecifickú 

informáciu. Žiak vie s porozumením 

prečítať blogový príspevok a 

vyhľadať v ňom špecifické 

informácie. Žiak vie napísať blogový 

príspevok. Žiak vedie dialóg o mieste, 

ktoré by chcel navštíviť. 

OSR, 

OŽAZ,ENV

str.22-27

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 2. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 116

2 Objekty a miesta  meste Žiak vie identifikovať a pomenovať 

objekty a miesta v meste. Žiak vie 

rozprávať o jeho meste.

OSR,DOV,M

KV

str. 28-29

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

Slovná zásoba- oblečenie. Rozprávanie o 

udalostiach, ktoré sa dejú práve teraz- 

prítomný čas priebehový. Porovnanie 

prítomného priebehového a prítomného 

jednoduchého času. 

Slovná zásoba- prídavné mená na opis 

oblečenia. Čítanie textu pre všeobecné 

porozumenie a pre hľadanie špecifickej 

informácie. Identifikácia jednotlivých častí 

časopisového článku. Písanie časopisového 

článku. Vedenie dialógu o obľúbenom 

oblečení.

Slovná zásoba- outdoorové aktivity a 

potrebné vybavenie. Zopakovanie učiva- 

minulý čas jednoduchý pravidelných a 

nepravidelných slovies. Počúvanie pre 

hľadanie špecifickej informácie v nahrávke.

Slovná zásoba- objekty a miesta v meste. 

Rozprávanie o prehliadke mesta.

Navodenie cudzojazyčnej atmosféry. 

Opakovanie základných vedomostí. 

Komunikačné aktivity. Opakovanie slovnej 

zásoby.

Zopakovanie slovnej zásoby. Čítanie a 

písanie osobného opisu. Použivanie 

vzťažných zámen v definíciách. 

Úvodná lekcia: Školský 

jarmok

Tvorenie wh-otázok  minulom jednoduchom 

čase.  Počúvanie pre hľadanie špecifickej 

informácie v nahrávke. Čítanie blogového 

príspevku pre všeobecné porozumenie textu 

a pre vyhľadanie špecifickej informácie. 

Písanie blogového príspevku. Vedenie 

dialógu o mietach, ktroré by si chcel 

navštíviť. 

Zopakovanie učiva 1. lekcie a administrácia 

testu.

Zopakovanie učiva 2. lekcie a administrácia 

testu.

1. Lekcia: Moje 

oblečenie

2. Lekcia: dobrodružné 

prázdniny

3. Lekcia: Mám rád 

svoje mesto

Obsahový štandard

Školský rok

Vyučujúci

Kód a názov iŠVP:  2.stupeň

Stupeň vzdelávania: základné

Vyučovací jazyk: anglický jazyk

Názov iŠkVP

4 Aktivizácia poznatkov a zručností 

.Žiak vie nadviazať komunikáciu. Žiak 

vie prečítať popis osoby. Žiak vie 

tvoriť vety s použitím vzťažných 

zámen. 

OSR str. 4-8

Názov predmetu:  Anglický jazyk

Časový rozsah výučby /povinné/:  3 hodiny týždenne /99h r

Časový rozsah výučby /voliteľné/: 1 hodina týždenne /33 h r 

Ročník:  siedmy



2 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 3. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str.117

1. Projekt" Zdravý 

životný štýl- digitálny 

plagát

4 Príprava a prezentovanie 

projektu

Žiak vie vyhľadávať relevantné 

informácie k téme: zdravý životný štýl 

a vie ich následne uplatniť pri tvorbe 

digitálneho plagátu. Žiak vie svoju 

prácu odprezentovať spolužiakom.

OŽAZ, OSR, 

TPPZ, MDV

str.38-39

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 118

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 4. lekcie. OSR

6 Modálne slovesá Žiak vie tvoriť vety s modálnymi 

slovesami dedukcie. Žiak vie v 

nahrávke identifikovať špecifickú 

informáciu. Vie používať stúpajúcu a 

klesajúcu melódiu pri rôznych 

otázkach. Ovláda slovnú zásobu na 

tému- zvieratá. Vie prečítať s 

porozumením novinový článok a 

vyhľadať v ňom špecificcké 

informácie. Vie identifikovať priamu 

reč a napísať krátky novinový článok. 

Vedie rozhovor o domácich 

zvieratách.

OSR,ENV

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str.119

Festival 2 Šťastný nový rok Žiak vie s porozumením prečítať texty 

o rôznych oslavách príchodu nového 

roka. Vedie dialóg o  tradíciach na 

prvý a posledný deň v roku  rôzných 

krajinách a na Slovensku.

MKV, OSR str. 104

2 Formy zábavy Žiak vie aktívne používať slovnú 

zásobu na tému- formy zábavy. Vie 

čítať s porozumením správu o 

kultúrnom podujatí. Vedie rozhovor o 

obľúbených aktivitách.

OSR, MKV str.60-626. Lekcia: Zábava

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

3

Slovná zásoba- časti zvieracieho tela. Opis 

obrázkov zvierat a častí ich tela.

Gramatika- modálne slovesá dedukcie- 

must, may, might, could, can´t. Počúvanie s 

porozumením pre špecifickú informáciu. 

Nácvik stúpajúcej a klasajúcej melódie pri 

otázkach. Používanie zmyslových slovies( 

look, taste, feel). Slovná zásoba- zvieratá. 

Čítanie novinového článku pre všeobecné 

porozumenie textu a pre vyhľadanie 

špecifickej informácie. Identifikovať priamu 

reč v novinových článkoch. Písanie 

novinového článku. Vedenie rozhovoru o 

domácich zvieratách.

Zopakovanie učiva 5. lekcie a administrácia 

testu.

Opakovanie, test

2 Časti zvieracieho tela

4 Technológie-Must/musn´t, 

have to/ don´t have to- 

príkazy, zákazy

4 Tvorenie viet v nultej podmienke. 

Identifikovať výrazy pre dotykové 

zariadenia.Počúvanie s porozumením pre 

špecifickú informáciu. Čítanie recenzii pre 

všeobecné porozumenie textu a pre 

vyhľadanie špecifickej informácie. 

Rozpoznanie faktov a nározov v recenziách. 

Identifikovať použitie prítomného a 

minulého času. Písanie recenzie. Vedenie 

rozhovoru o obľúbenom predmete.

Zopakovanie učiva 4. lekcie a administrácia 

testu.

Príprava a prezentovanie digitálneho plagátu 

na tému: Zdravý životný štýl. Ždieľať 

informácie o zdravom životnom štýle, 

vyhľadávanie relevantných informácii.

Nultá podmienka

Čítanie s porozumením o rôznych oslavách 

príchodu nového roka. Vedenie rozhovoru o 

tradíciach na prvý a posledný deň v roku.

Slovná zásoba- formy zábavy. Čítanie 

správy o kultúrnom festivale. Rozprávanie o 

obľúbených aktivitách.

4. Lekcia: Moja 

technológia

Slovná zásoba- Technológie. Rozprávanie o 

pravidlách používania počítača- čo môžem a 

čo nesmiem a čo nemusím. Počúvanie s 

porozumením pre špecifickú informáciu.

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

5. Lekcia: Úžasné 

zvieratá

Minulý čas priebehový6 Gramatika- minulý čas priebehový. 

Používanie minulého priebehového času na 

popis toho, čo si robil včera. Počúvanie s 

porozumením na identifikáciu špecifickej 

informácie. Porovnanie minulého 

jednoduchého a minulého priebehového 

času. Slovná zásoba- aktivity v meste. 

Čítanie úvodov príbehov pre všeobecné 

porozumenie textu a pre vyhľadanie 

špecifickej informácie. Identifikovanie častí 

úvodov príbehov a písanie úvodu pre príbeh. 

Počúvanie a vedenie rozhovoru o 

obľúbených miestach v meste.

3. Lekcia: Mám rád 

svoje mesto

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

Zopakovanie učiva 3. lekcie a administrácia 

testu.

str. 44-49

str.50-51OSR, ENV

Žiak vie používať minulý čas 

priehebový v otázkach, kladných a 

záporných vetách. Žiak vie porovnať 

minulý čas jednoduchý a priebehový. 

Žiak vie používať slovnú zásobu na 

tému- aktivity v meste. Žiak vie 

prečítať s porozumením úvody 

príbehov a vie napísať krátky úvod 

pre príbeh. Žiak vedie dialóg o 

obľúbených miestach v meste.

Žiak vie používať slovnú zásobu na 

tému- Technológie. Vedie rozhovor o 

pravodlách používania počítača. Vie 

tvoriť vety s must, mustn´t, have to, 

don´t have to. Vie v nahrávke 

identifikovať špeficickú informáciu.

Žiak vie tvoriť a identifikovať vety v 

nultej podmienke. Vie používať 

slovnú zásobu na opis dotykových 

zariadení. Vie čítať recenziu a 

identifikovať v nej názory a fakty. Vie 

rozpoznávať použitie prítomného a 

minulého času. Vie napísať krátku 

recenziu na produkt. Vedie rozhovor o 

jeho obľúbenom predmete.

Žiak ovláda učivo 5. lekcie.

Žiak ovláda slovnú zásobu na tému- 

časti tela zvierat a vie opísať obrázky 

použitím danej slovnej zásoby.

OZO,MKV, 

OSR

OSR,MDV, 

MKV

OSR

OSR

str. 40-43

str. 30-37



6 Predprítomný čas 

jednoduchý

Žiak vie používať predprítomný čas 

na rozprávanie o zážitkoch. Žiak vie v 

nahrávke identifikovať špecifickú 

informáciu. Žiak vie identifikovať 

používanie predprítomného a 

minulého času. Vie prečítať s 

porozumením  báseň a vyhľadať v 

ňom špecificcké informácie. Vie 

identifikovať rým a rytmus v básni. 

Vie nájsť znaky haiku a identifikovať 

zvukomalebné slová. Vie napísať 

haiku. Vedie rozhovor o obľúbených 

formách zábavy.

OSR, MKV str- 63-69

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 6. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 120

2. Projekt: Filmový 

scénár

3 Príprava a prezentovanie 

projektu

Žiak vie vyhľadávať relevantné 

informácie k téme: Ľudia a aktivity v 

stredoveku a vie ich následne uplatniť 

pri tvorbe filmového scenára. Žiak vie 

svoju prácu odprezentovať 

spolužiakom.

OSR, TPPZ, 

MVD, MKV

str. 70-71

4 Príprava párty- slovná 

zásoba

Žiak aktívne ovláda slovnú zásobu na 

tému- príprava na párty. Žiak vie 

samostatne tvoriť vety v 

predprítomnom čase s použitím just, 

already, yet. Žiak vie v nahrávke 

identifikovať špecifickú informáciu. 

Žiak vie s porozumením prečítať text 

s kultúrnym zameraním. Žiak vie 

správne používať vetný prízvuk.

OSR, MKV str. 72-76

4 Nehody Žiak vie aktívne používať slovnú 

zásobu na tému- frázy používané pri 

nehodách. Vie prečítať s 

porozumením  informačný letáčik a 

vyhľadať v ňom špecificcké 

informácie. Žiak vie konverzovať o 

dobrovoľníckej činnosti a jej význame 

pre komunitu. Žiak vie identifikovať 

používanie otázok v texte na 

vzbudenie záujmu u čitateľa. Žiak vie 

robiť predpoklady o obsahu textu z 

nadpisov. Žiak vie napísať informačný 

letáčik. Vedie rozhovor o získavaní 

finančných prostriedkov na 

dobročinné účely. 

OSR, OŽAZ str. 77-81

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 7. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 121

2 Recyklovateľné materiály 

a veci

Žiak vie aktívne používať slovnú 

zásobu na tému- recyklovateľné 

materiály a veci. Žiak vie rozprávať o 

procese a význame recyklácie.

OSR, ENV str. 82-83

6 Trpný rod- prítomný čas Žiak vie aktívne používať gramatický 

jav- trpný rod v prítomnom čase. Vie 

tvoriť vety o plodinách, ktoré su 

pestované v našej krajine a o 

výrobkoch, ktoré sú vyrábané v našej 

krajine. Žiak vie s porozumením 

prečítať text s kultúrnym zameraním. 

Žiak vie spráne vyslovovať názvy 

krajín. Žiak vie identifikovať časti 

procesu pri recyklácii papiera. Vie 

prečítať s porozumením inštrukcie a 

vyhľadať v ňom špecificcké 

informácie. Žiak vie používať 

rozkazovací spôsob v inštrukciách a 

identifikovať jednotlivé časti 

inštrukcii. Vedie rozhovor o životnom 

prostredí.

ENV,OSR, 

MKV

str. 84-91

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 8. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 122

6. Lekcia: Zábava

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

7. Lekcia: Pomocná 

ruka

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

8. Lekcia: Zelená 

technológia

Gramatika- predprítomný čas jednoduchý. 

Počúvanie s porozumením pre špecifickú 

informáciu. Čítanie textu s kultúrnym 

zameraním. Rozpoznávanie medzi minulým 

a predprítomným časom. Čítanie básne pre 

všeobecné porozumenie textu a pre 

vyhľadanie špecifickej informácie. 

Identifikovanie rytmu a rýmu v básni. 

Identifikoať znaky haiku a zvukomalebné 

slová. Písanie  haiku. Vedenei rozhovoru o 

obľúbených formách zábavy.

Príprava a prezentovanie filmového scenára 

v skupine. Zdieľať informácie o filme. 

Slovná zásoba- Ľudia a aktivity v 

stredoveku.

Zopakovanie učiva 6. lekcie a administrácia 

testu.

Zopakovanie učiva 8. lekcie a administrácia 

testu.

Slovná zásoba- príprava na párty. 

Predprítomný čas- používanie just, already, 

yet na rozprávanie o eciach, ktoré sú alebo 

nie sú hotové. Počúvanie s porozumením 

pre špecifickú informáciu. Čítanie textu s 

kultúrnym zameraním. Precvičovanie 

vetného prízvuku. 

Slovná zásoba- frázy používané pri 

nehodách. Čítanie informačného letáčika 

pre všeobecné porozumenie textu a pre 

vyhľadanie špecifickej informácie. 

Rozprávanie o dobrovoľníckej činnosti v 

komunite. Identifikovať používanie otázok 

na vzbudenie záujmu. Robenie 

predpokladov o texte z nadpisu. Písanie 

informačného letáčika. Vedenie rozhovoru o 

tom ako získavať financie na dobročinné 

účely.

Zopakovanie učiva 7. lekcie a administrácia 

testu.

Slovná zásoba- recyklovateľné materiály a 

veci. Rozprávanie o recyklovaní.

Gramatika- trpný rod v prítomnom čase. 

Rozprávanie o plodinách, ktoré su 

pestované v našej krajine a o výrobkoch, 

ktoré sú vyrábané v našej krajine.  Čítanie 

textu s kultúrnym zameraním. Počúvanie s 

porozumením pre špecifickú informáciu. 

Identifikovanie prízvuku v názvoch krajín a 

nácvik výslovnosti. Identifikovať časti 

procesu recyklácie papiera. Čítanie 

inštrukcii pre všeobecné porozumenie textu 

a pre vyhľadanie špecifickej informácie. 

Identifikovanie znakov inštrukcii. 

Identifikácia rozkazovacieho spôsobu. 

Písannie inštrukcii na výrobu dekorácie. 

Vedenie rozhovoru o životnom prostredí

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.



4 Prírodné miesta Žiak aktívne ovláda slovnú zásobu na 

tému- prírodné miesta. Žiak vie 

používať predprítomný čas na 

rozprávanie o miestach, ktoré 

navštívil. Žiak vie používať prítomný 

priebehový čas na rozprávanie o 

plánoch do budúcnosti. Žiak vie s 

porozumením prečítať text s 

kultúrnym zameraním. Žiak vie 

počúvať s porozumením pre 

špecifickú informáciu.

OSR, ENV, 

MKV

str.92-95

3 Opakovanie, test Žiak ovláda učivo 9. lekcie. OSR

1 Príprava na Cambridge 

test

Žiak vie pracovať s úlohami, ktoré sa 

vyskytujú na externom jazykovom 

testovaní- Cambridge exam.

OSR str. 123

3. Projekt: Eko-

turistické atrakcie

3 Príprava a prezentovanie 

projektu

Žiak vie vyhľadávať relevantné 

informácie k téme:  eko-turistické 

atrakcie a vie ich následne uplatniť pri 

tvorbe plagátu. Žiak vie svoju prácu 

odprezentovať spolužiakom.

OŽAZ, OSR, 

TPPZ

str.102-103

Festival 2 Svetový  deň životného 

prostredia -5. jún

Žiak vie s porozumením prečítať texty 

o životnom prostrredí. Vedie dialóg o  

dôležitosti ochrany prírody a 

životného prostredi. Vie vyhodnotiť 

podľa testu svoju uhlíkovú stopu.

MKV, OSR, 

ENV

str.105

Celoročné opakovanie 3 Celoročné opakovanie Žiak ovláda učivo 1-9. lekcie. OSR

Záverečné hodnotenie 1 Vyhodnotenie celého roka Žiak vie zhodnotiť svoju celoročnú prácu na hodinách anglického jazyka.OSR
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Použité skratky v tabuľke:

MKV-Multikultúrna výchova

MDV-Mediálna výchova

OSR-Osobnostný a sociálny rozvoj

ENV-enviromentálna výchova

DOV-Dopravná výchova-výchova k bezpečnosti v cestnej premávke

OŽAZ-Ochrana života a zdravia

RVK-Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

TPPZ-Tvorba projektu a prezentačné schopnosti

9. Lekcia: Úžasné 

miesta

Príprava na externé testovanie- čítanie a 

písanie.

Tvorivé a zábavné opakovanie celoročného 

učiva. Upevnenie poznatkov a zručností. 

Aktivizácia poznatkov.

Hodnotenie celoročného procesu 

vzdelávania v anglickom jazyku.

4 1. podmienková veta

Slovná zásoba- prírodné miesta. 

Rozprávanie o miestach, koré som navštívil. 

Používanie prítomného priebehového času 

na rozprávanie o plánoch do budúcnosti. 

Čítanie textu s kultúrnym zameraním. 

Počúvanie s porozumením pre špecifickú 

informáciu.

Príprava a prezentovanie plagátu v skupine. 

Zdieľanie informácii o miestach na Zemi. 

Slovná zásoba- klíma, krajina, zvieratá, 

rastliny.

Čítanie s porozumením o životnom 

prostredí. Vedenie rozhovoru o dôležitosti 

ochrany prírody a životného prostredia. 

Vyhodnotenie svojej uhlíkovej stopy. 

Zopakovanie učiva 9. lekcie a administrácia 

testu.

Gramatika: 1. podmienková veta. Nácvik 

správnej výslovnosti pri podmienkovej vete. 

Slovná zásoba- veci potrebné na výlet. 

Počúvanie s porozumením pre špecifickú 

informáciu. Čítanie webstránky pre 

všeobecné porozumenie textu a pre 

vyhľadanie špecifickej informácie. 

Rozprávanie o miestach, ktoré by si chcel 

navštíviť. Identifikovanie predložiek času. 

Písanie cestovného plánu. Vedenie 

rozhovoru o planovaní výletu.

Žiak vie aktívne používať 1. 

podmienkovú vetu a ovláda správnu 

výslovnosť skrátenej formy I´ll.  Žiak 

vie používať slovnú zásobu na tému 

Veci potrebné na výlet. Vie prečítať s 

porozumením webovú stránku a 

vyhľadať v ňom špecifické 

informácie. Žiak vie rozprávať o 

miestach, ktoré by chcel navštíviť. Vie 

identifikovať a používať predložky 

času. Vie napísať cestovný plán. 

Vedie rozhovor o plánovaní výletu.

str. 96-101OSR, MDV


