
Učebný plán Macmillan English Quest 1  
Všeobecné a jazykové kompetencie, úroveň A1.1 podľa SERR 

Tematické rozvrhnutie jednotlivých kompetencií, v súlade s ŠVP 
 

Mgr.Daniela Krajňáková 

Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici Macmillan English Quest 1: 
 
 
 

 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou  

2. Vypočuť si a podať informácie  

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

4. Vyjadriť svoj názor  

5. Vyjadriť svoju vôľu  

6. Vyjadriť svoju schopnosť  

7. Vnímať a prejavovať svoje city, záujem 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  

10. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti  

11. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

12. Reprodukovať príbeh 

13. Ponúknuť a reagovať na ponuku  

14. Reagovať pri prvom stretnutí 

15. Telefonovať 

16. Schopnosť vedieť sa učiť  (Learning to learn) 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Jazykové zručnosti 

 Počúvanie Rozprávanie 
STARTER UNIT  
 
Starter: Hello  
Farby a čísla 

Zoznamovanie sa, 
pozdravy. Vyjadriť 
svoj názor na 
príbeh. 
Porovnávanie 
obrázkov, vybrať si 
z ponúkaných 
možností. 

Pesnička: Hello, goodbye. 
 
Opisovanie slovnej zásoby na tému: 
farby, čísla 
Identifikácia objektov, predmetov 
Počúvanie a reprodukcia krátkeho 
rozhovoru 

Pomenovanie farieb a čísel. 
Zoznamovanie. 
Pozdravy. 
Reprodukovanie príbehu. 
Dialóg – krátky rozhovor. 
 

•Hello 
•Goodbye 
•red, yellow, green, blue, 
orange,  
brown, pink 
•Numbers 1-10 
 
•What’s your name? I’m…  
•How old are you? I’m 

UNIT 1 
 
School Zone 
Školské potreby, 
veci v triede 

Porovnávanie 
obrázkov, vybrať si 
z ponúkaných 
možností. 
Pýtať sa 
a nadviazať 
kontakt. 
CLIL – správanie sa 
v triede. 
Moje portfólio. 

V škole. 
 
Príbeh – deti nakupujú školské 
potreby. 
Opisovanie slovnej zásoby na tému 
škola, veci v triede. 
Rozpoznávanie objektov. 
Pesnička. 
 

Opis s opakovanými otázkami; 
používanie otázok. 
  

Reprodukovanie príbehu. 
Dialóg – krátky rozhovor. 
Role-play 

•pencil, school bag, rubber, 
ruler, pencil  
case, book, crayon, 
sharpener 
 
•Stand up! Sit down! Be 
quiet, please!  
Put your hand up! Put away 
your things! 
•How are you? I’m fine, 
thank you. 
•Can I have a…, please? 
Here you are.  
Thank you! 

UNIT 2 
 
Family Zone 
Rodina 

Spôsobilosť 
v procese IKT. 
Vyjadriť svoju 
schopnosť. Vyjadriť 
svoj názor na 
príbeh. 
Porovnávanie 
obrázkov, vybrať si 
z ponúkaných 
možností. 
Spôsobilosť ako sa 
učiť. 

Rodina. 
 
Príbeh – upratovanie v dome 
Pesnička. 
Počúvanie rozhovoru a jeho krátka 
reprodukcia. 

 Rozprávanie o členoch rodiny 
a domácich prácach, ako pomáhať 
doma. 
Dialóg o niekom a schopnosť 
odpovedať na otázky. 

•grandpa, grandma, 
mummy, daddy,  
brother, sister, baby, family 
 
•make my bed, tidy up, 
clean the floor,  
lay the table 
•Who’s this? It’s my… 
•This is my… 
•Can you help me…? Yes, I 
can./No,  
I can’t. 
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Opakovanie – Digi Zone 1 

 
 
 

Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Jazykové zručnosti 

 Počúvanie Rozprávanie 
UNIT 3 
 
Body Zone 
Časti tela 
a zmyslové vnemy 

Porovnávanie 
obrázkov, vybrať si 
z ponúkaných 
možností, pýtať sa 
a nadviazať 
kontakt. 
CLIL – matematika 
Schopnosť 
reagovať na 
inštrukcie. 
 
 
 
  

Príbeh o červenej čiapočke. 
 
Príbeh – Červená čiapočka 
Rap – 5 zmyslov  
Rozpoznávanie objektov. 
Pesnička – Koľko prstov? 
 

Opis s opakovanými otázkami; 
používanie otázok. 
Reprodukovanie  a dramatizácia 
príbehu. 
Dialóg – krátky rozhovor. 
Role-play 

•eyes, ears, mouth, nose, 
hands, fingers,  
feet, toes 
•(the five senses) see, 
listen, taste, smell,  
Touch 
 
•I’ve got/You’ve got… 
•Have you got… ? Yes, I 
have./No, I  
haven’t. 

UNIT 4 
 
Food Zone 
Jedlo  

Hľadanie rovnakých 
objektov,   
Vyjadriť svoju 
schopnosť. 
Vyjadriť svoj názor 
na príbeh. 
Porovnávanie 
obrázkov, vybrať si 
z ponúkaných 
možností. 
Spôsobilosť ako sa 
učiť. 
CLIL – zdravé jedlo 
 

Príbeh o zdravom stravovaní. 
 
Počúvanie a reprodukcia repu 
a pesničky. 
Dialóg o tom, čo deti radi jedia. 
 

Dramatizácia príbehu. 
Rozprávanie o jedle, čo majú deti 
radi. 
Rozprávanie o zdravom jedle. 
 

• apples, bananas, 
strawberries, fish, 
chips, carrots, broccoli, cake 
• (five-a-day) orange juice, 
spinach, peas, 
melon, tomatoes 
  
• Do you like… ? Yes, I 
do./No, I don’t. 
• I like… 
• Five-a-day is good for me. 

Opakovanie – Digi Zone 2 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Jazykové zručnosti 

 Počúvanie Rozprávanie 
UNIT 5 
 
Animal Zone 
Zvieratá  

Záujem o prírodu 
a zvieratá. 
Spôsobilosť zapájať 
sa do práce 
v triede, 
v kolektíve. 
Rešpektovať 
spolužiakov. 
CLIL – zvieratá, 
prírodoveda. 
Moje portfólio. 
 
 

 Príbeh o zvieratkách. 
 
Počúvanie príbehu o tom, ako 
vyzerajú zvieratá a akej sú farby. 
Počúvanie a reprodukcia repu. 
Pesnička s pohybovými aktivitami. 
 

Opis s opakovanými otázkami; 
používanie otázok. 
Reprodukovanie  a dramatizácia 
príbehu o zvieratkách 
Dialóg – krátky rozhovor. 
Role-play 

• rabbit, peacock, cat, dog, 
snail, duck, 
tortoise, owl 
• feathers, fur, shell, parrot, 
crab, squirrel 
  
• Where’s… ? There! It’s 
in…/under…/ 
on… 

UNIT6 
 
Fun Zone 
Voľný čas, zábava 

Vyjadriť svoj názor 
na príbeh. 
Schopnosť pracovať 
s rôznymi typmi 
cvičení. 
Spájanie obrázkov 
podľa ich významu, 
obsahu. 
Výroba malých 
obrázkov na 
využitie v triede na 
hry. 
CLIL – telesná 
výchova 
 

 Príbeh o správnom využití 
voľného času. 
 
Počúvanie pesničky s pohybovými 
aktivitami. 
Počúvanie príbehu o tom, ako deti 
využívajú voľný čas. 
Hry. 

Rozprávanie o voľnom čase. 
Reprodukovanie  a dramatizácia 
príbehu o aktivitách. 
Dialóg – krátky rozhovor. 
Role-play 
 

• play football, play 
basketball, skip, run, 
dance, fly a kite, sing, paint 
• read a book, play a 
computer game, 
swim, play tennis 
  
• Can you… ? Yes, I can./No, 
I can’t. 
• I can… 
• It’s (good) exercise. It’s 
relaxing. 

Opakovanie – Digi Zone 3 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Jazykové zručnosti 

 Počúvanie Rozprávanie 
 
 
Christmas  
 
Vianoce 

Schopnosť využiť 
jazykové zručnosti 
na zvukové 
spracovanie 
a vnímanie príbehu 
a pesničky. 
Vyjadriť svoj názor 
na príbeh. 
Informácie 
o Vianočných 
sviatkoch v iných 
krajinách. 
Skupinová práca na 
projekte. 
 
 
 

 Počúvanie pesničky s pohybovými 
aktivitami. 
Počúvanie príbehu o Santa Clausovi. 
 
Počúvanie a imitácia pohybom. 

 Rozprávanie o Vianočných sviatkoch. 
Schopnosť vyjadriť svoj názor 
v angličtine. 
Dialóg. 
Role –play. 
Reprodukcia príbehu. 
Prezentácia projektu. 

Happy Christmas, Santa 
Claus, 
reindeer, present, star, tree, 
stocking, 
sleigh 
 
• It’s my present 
• Is it a… ? Yes, it is./No, it 
isn’t. 
• Here you are. Thank you 

  
 
Easter 
 
Veľká noc 

Schopnosť využiť 
jazykové zručnosti 
na zvukové 
spracovanie 
a vnímanie príbehu 
a pesničky. 
Vyjadriť svoj názor 
na príbeh. 
 
 
 
 

Počúvanie pesničky s pohybovými 
aktivitami. 
Počúvanie a maľovanie. 
Príbeh o Veľkonočnom zajačikovi. 
 

Rozprávanie o Veľkonočných 
sviatkoch. 
Schopnosť vyjadriť svoj názor 
v angličtine. 
Dialóg. 
Role –play. 
Reprodukcia príbehu. 
Prezentácia projektu. 

 
Happy Easter, Easter Bunny, 
egg, chick, 
basket 
  
• I’ve got an egg/a purple 
egg. 

Opakovanie   

 


