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Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici English World 2: 
 

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 svoje schopnosti  

7. Vnímať a prejavovať svoje city  

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 nesplnenie pravidiel alebo povinností  

12. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

13. Ponúknuť a reagovať na ponuku  

14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  

15. Reagovať pri prvom stretnutí  

16. Telefonovať  

17. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  

18. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie 
UNIT 1 
At the castle 
Pohybové aktivity 

 

Hľadanie rovnakých 
objektov, 
obrázkov. Vyjadriť 
svoju schopnosť. 
Reagovať na príbeh 
alebo udalosť.  

Týždeň so 
starými rodičmi. 
Príbeh. 
Opisovanie slovnej 
zásoby na tému: 
dni v týždni 

Schopnosť dať 
udalosti do 
správneho sledu pri 
počúvaní príbehu. 

Písanie príbehu. 
Vety: veľké 
písmena na 
začiatku slov –dni 
v týždni. 

What’s he doing? 
What are you doing? 
What are they doing? 

 
 

He’s washing the 
steps. 
Are they holding  
lights? 
Yes, he is. No, she isn’t. 
Prítomný priebehový 
čas 

UNIT 2 
In Biffo’s garden 
Náradie na hranie  
na ihrisku 

 

Hľadanie rôznych 
predmetov, 
obrázkov. Vyjadriť 
svoj názor. 

Čas na hranie 
Popis aktivít 
na hranie 
 

 

Rozpoznávanie 
objektov 

Opis aktivít na 
ihrisku 

These are my books 
and this is my pencil. 
case. 

 

What’s this / that? 
What are these / those? 
That’s my swing.  

 

UNIT 3 
Pirate Jack 
Šport a záľuby  
  

Zoraďovanie viet 
a obrázkov do 
správneho poradia. 

Mamkin darček 
k narodeninám 
Príbeh 
 

 

Rozpoznávanie; 
Počúvanie podstaty 
za účelom zistenia 
detailov 

Písanie príbehu 
podľa obrázkov. 

Do you like bananas? 
Yes, I do. No, I don’t. 
 

I like basketball.  
Dan likes basketball. 
They like bananas. 
 

 

Opakovanie – Projekt – Kvety v záhrade 
UNIT 4 
A Fantastic Shop 

Oblečenie 

Zaraďovanie vecí 
do kategórií. 
Vyjadriť svoj 
názor, alebo vkus. 

Aké oblečenie 
máš rád? 
Slovná zásoba -
oblečenie 
 

Pochopenie otázok 
 

Opisovanie 
detského oblečenia 

Do you like tennis? 
Yes, we do. 
 

 

Does she like the 
dress? 
Do they like the hat? 
Yes / No,  
they do/don’t.  

 

UNIT 5 
Pirate Jack is on TV 

Časové výrazy 

Vypočuť si a podať 
informácie 
o určovaní časov. 

Astronaut vo 
vesmíre. 
Informácie 
o režime dňa 
astronautov 
 

 

Schopnosť dať do 
správneho poradia 
text pri počúvaní 

Uvažovanie 
o dennom režime 

What’s the time? 
What time do you  
get up? 

I get up at six o’clock. 
In the morning  
she plays tennis.  

UNIT 6 

Who is the winner? 
Časti tela 
 

Zaraďovanie vecí 
do kategórií. 
Vyjadriť svoje 
schopnosti. 

To je skupina! 
Slovná zásoba na 
tému hudobné 
nástroje. 

Identifikácia čísel Dopĺňanie slov do 
básne 

Whose jacket is this? 
It’s Ben’s jacket. 
Are these your pens? 

 

This is his / her hand. 
What colour are their 
noses? 

 

Opakovanie – Projekt – Môj deň 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie 
UNIT 7 
A trip in a balloon 
Jedlo a nápoje 

 

Vymieňať si názory, 
komunikovať 
s niekým. Vybrať 
z ponúkaných 
možností. 

Mesiace v roku 
Počasie,  
názvy mesiacov 
 

 

Počúvanie opisu 
a jeho 
porozumenie 

Opis počasia I always eat fruit. 

I sometimes eat 
crisps 

I never drink milk. 
 

There’s water  

in the jug. 
There are sandwiches 

on the plate. 
 

UNIT 8 
Look at the animals! 
zvieratá 

Vyjadriť očakávania 
a reagovať na ne. 

Veľmi smiešna 
príšera! 
Fantazijný príbeh 
Predmety v izbe 
 

 

Identifikácia 
a správne 
zaradenie obrázkov  

Písanie príbehu. What’s the time? 

It’s half past eight. 
 

Yesterday it was cold. 

He was cold. We were 
happy. They were hot. 

 
 

UNIT 9 

Look! The sea! 

Morské príšery 
 

Zatrieďovanie vecí 
do kategórií. 
Uistiť sa v 
rozhovore, že moje 
slová/môj výklad 
/môj argument boli 
pochopené. 

Akvárium 
Mail priateľovi 

  Číslovky od 60-100 
 

Odpovede na 
otázky 

Email priateľovi. There was a house. 
There were three birds. 
 

The fish is next to  
/ between / behind  

/ in front of the boat. 

 
 

Opakovanie – Projekt - Počasie 
UNIT 10 
The island 

Na pláži 
  

 

Vyjadriť svoje 
schopnosti. 
Reagovať na 
nesplnenie pravidiel 
alebo povinností 

Morské príšery 
Opis obrázkov 

 

Detailné počúvanie Opis morských 
zvierat 

Don’t touch it. 
Don’t go near it. 
 

 

I can see him / her / it. 
Can you hear me / 
them / us? 
 

 

UNIT 11 
The boat 

záľuby 

Predstaviť svoje 
záľuby a svoj vkus 

V džungli 
Denník 

pesnička 
 

Písanie denníka First I played football. 
Next I helped Dad. 
Then I watched TV.   
 

 

I walked on the sand. 
He pointed to a ship. 
They played in the sea. 
   

 

UNIT 12 
Welcome home! 

Jedlo a nápoje   

Vymieňať si názory, 
komunikovať 
s niekým. 

 Aké jedlo máš 
rád? 

 Jedálny lístok 

  Zborová pesnička Príprava jedálneho 
lístka 

Yesterday I climbed  
a tree. Yesterday he  
visited his Grandma. 
 

 

  He walked over/ 
  under the bridge. 
  He walked through 
  / into the river. 

 
 

Opakovanie –Projekt – Čo som robil včera 

 


