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Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici English World 3: 
 

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou  

2. Vypočuť si a podať informácie v prítomnom, minulom aj budúcom čase 

3. Vybrať si z ponúkaných možností a zdôvodniť svoj výber  

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 – prijať, alebo odmietnuť  

14. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti a plánovať činnosť do budúcnosti 

15. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

16. Interpretovať faktické informácie vyhľadané na internete, alebo v knihe  

17. Urobiť rozhovor so zaujímavým človekom 

18. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  

19. 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  

Úvodná lekcia – opakovanie 
LEKCIA 1 
In school  

Školské predmety,  
rozvrh hodín -  
vyjadrenie času 
 

 

Opísať príbehy 
v minulom čase.  
 
Vyjadriť čas 
v rozvrhu 
a školské 
predmenty.  
 
Schopnosť 
pracovať so 
slovníkom.  

The first day in 
school – Prvý 
deň v škole 
(pochopenie 
príbehov 
v minulom čase)  
 

Pochopenie 
rozhovorov. 

Opis príbehov 
v minulom čase. 

What’s the time now? 
It’s quarter to nine. 
It’s quarter past ten.  
 
Zisťovanie 
a určovanie času 

It was sunny yesterday. 
Were the children in  
school? 
Yes, they were.  
No, they weren’t.. 
 
Minulý čas slovesa “byť”;  
Použitie podstatných 
mien na pomenovanie 
vecí, zvierat a osôb. 

LEKCIA 2 
On the farm 

Zvieratá a objekty  
na farme 

 

Schopnosť 
rozlišovať a triediť.  
 
Vytvoriť 
a porozprávať 
ľudovú rozprávku 
z obrázkovej 
predlohy. 

Jack and the 
beanstalk – Jack 
a fazuľa 
(ľudová rozprávka) 
 

 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 

Písanie ľudovej 
rozprávky podľa 
obrázkov. 

I visited my friend. 
Did you have a good 
time? Yes, I did.  
 
Otázky a odpovede  
o jednoduchých 
činnostiach  
v minulom čase. 

Lulu looked at the horse. 
Did the cows live in the 
barn? 
Yes, they did. No, they 
didn’t.  
 
Minulý čas slovies; 
otázka a odpoveď 
v minulom čase. 
Použitie prídavných mien 
na opis. 
 

LEKCIA 3 
People at work 
Povolania a profesie  
  

Zhotoviť 
informačné popisy 
a značenia.  
 
Schopnosť 
pracovať so 
slovníkom. 

A helicopter pilot 
A hospital nurse 
-Pilot helikoptéry 
Zdravotná sestra 
v nemocnici 
 
(Informačné 
popisy, značenia) 

Rozpoznávanie 
podľa opisu. 

Vytvorenie 
informačných 
popisov a značení. 

How long is your 
hand? 
Your hand is wider 
than my hand. 
 
Porovnávanie 

The helicopter is fast. 
The plane is faster. 
The sun is hotter than 
 the moon. 
 
Opis a porovnávanie 1.  
a 2.st.príd.mien; 
Použitie slovies na 
vyjadrenie činností. 

Opakovanie 1 – Projekt – Na farme 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie  
LEKCIA 4 
Things we use 
Náradia a materiály 

Schopnosť triediť -
vytriediť to, čo 
nepatrí do danej 
skupiny. 
 
Vytvoriť a napísať 
inštrukcie, 
pravidlá hry. 

The American 
pioneers – 
Americkí pionieri 
(informácia) 
Cup and ball 
game –  
Hra: pohár  
a lopta 
(inštrukcie) 
 

Schopnosť dať text 
pri počúvaní do 
správneho poradia. 
 
Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a detailov.  

Písanie inštrukcií – 
pravidiel hry.  

The boys fetched  
water from the river. 
They played skittles. 

 
Rozprávanie  
o činnostiach  
v minulom case. 

Did the women cook? 
Yes they did. No, they 
didn’t. 
The girls skipped with a 
rope. 
 
Minulý čas slovies; 
otázka a odpoveď 
v minulom čase.  
Nepravidelné hláskovanie 
slovies v minulom čase. 
 

LEKCIA 5 
Sound and pictures 
Audio a vizuálne 
technológie 

Podať faktické  
informácie. 
 
Schopnosť 
pracovať so 
slovníkom. 

Let´s listen to 
music! – 
Počúvajme 
hudbu! 
(Faktické 
informácie) 
 

 

Schopnosť priradiť 
počúvaný rozhovor 
k správnemu 
obrázku. 

Zápis faktických 
informácií. 

Can I help you? 
How much does it 
cost? 
It costs £100. 
 
Zisťovanie  
a poskytovanie 
faktických informácií.  

There were three 
guitars. 
Was there a boy in the 
shop? 
Yes, there was. No 
there wasn’t. 
 
Minulý čas slovies; 
otázka a odpoveď. 
Nepravidelné hláskovanie 
slovies v minulom čase. 
 

LEKCIA 6 
Winners! 

Športy;  
radové číslovky 
 

Zoraďovať do 
poradia. 
 
Napísať 
neformálny list 
o podujatí. 

The 
International 
Games are 
fantastic! 
Medzinárodné 
Športové Hry sú 
fantastické! 
(Neformálny list) 

Identifikácia 
počutého opisu; 
 
Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a detailov. 

List o športovom 
podujatí. 

I like reading and 
listening to music. 
Do you like 
swimming? 
 
Rozprávanie sa 
o záujmoch/záľubách. 

They went to the TV  
studios. 
Did they win first prize? 
Yes they did. 
No, they didn’t. 
 
Minulý čas nepravidelných 
slovies;  
otázka a odpoveď. 
Bližšie určovanie slovies  
príslovkami spôsobu. 

 

Opakovanie 2 – Projekt – Napísanie príbehu 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti 
 

Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie  
LEKCIA 7 
At the station 

Cestovanie vlakom 

Vyjadriť povinnosti 
a zákazy niečo 
urobiť. 

The city train –
Mestský vlak 
Welcome home! 
– Vítajte doma! 
(básne) 
 

 

Počúvanie opisu 
a jeho 
porozumenie. 

Dokončenie/ 
doplnenie básne. 

You must get to 
school on time. 
You mustn’t shout. 
 
Vyjadrenie povinností 
a zákazov. 

Mum had the tickets. 
Did Grandma have a book? 
Yes, she did. No, she didn’t. 
 

Minulý čas nepravidelných 
slovies; otázka a odpoveď. 
Predložky miesta.  

LEKCIA 8 
In the mall 

Obchody v obchodnom 
centre 

Vyjadriť 
očakávania a 
reagovať na ne. 
Schopnosť pýtať 
sa a vyjadriť 
činnosti v minulom 
čase. 

Aunt Jemima’s 
earring - 
Náušnice tety 
Jemima 
(príbeh) 
 
 

 

Pochopenie 
rozhovorov.  
 
Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 

Písanie/dokončenie 
príbehu. 

We went to the new 
mall. 
What did you buy? 
I bought jeans and 
shoes. 
 
Rozhovor 
o nakupovaní. 
 
 

The children saw the thief. 
Did the thief come back? 
Yes, he did. No, he didn’t. 

 
Minulý čas nepravidelných 
slovies;otázka a odpoveď. 
Pravopis slovies v min. 
čase. 

LEKCIA 9 

Street shows 
Zabávači na ulici 

 

Schopnosť 
porovnávať veci  
a osoby; vyjadriť 
svoj názor, 
zdôvodnenie. 
Zisťovať a 
vyjadrovať príčinu. 

How do they do 
that? – Ako to 
robia? 
(Informácie 
a rozhovor so 
zaujímavou 
osobou) 

Identifikácia 
a správne 
zoradenie obrázkov 
na základe 
počutého textu. 

Písanie otázok  
na rozhovor  
so zaujímavou 
osobou.  

What are you doing? 
I’m watching a film. 
Why? Because it’s  
good. 
 
Vyjadrenie názoru a 
zdôvodnenie činnosí. 

This car is fast. 
This car is faster. 
This car is the fastest. 
 
Opis a porovnávanie v 1.,  
2. a 3.st. príd.mien; 
 

Opakovanie 3 – Projekt – Zistenie informácií na internete, alebo v knihách.  
 
LEKCIA 10 
London sights 
Známe pozoruhodnosti 
Londýna 
  

 

Vyjadriť ponuku 
a požiadavku.  
Vyjadriť plánované 
činnosti 
v budúcnosti. 
Schopnosť rozlíšiť 
pravdivú 
a nepravdivú 
informáciu 
z čítaného textu. 
 

A trip on the 
Thames – Výlet 
na rieke Temža. 
(Informácie  
v kreslenom  
príbehu) 

 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a detailov. 

Písanie kresleného 
príbehu aj 
s priamou rečou. 

I’m going to have a 
salad. 
Would you like one? 
No, thanks. I’d like… 
Can I have…? 
 
Požiadanie 
a ponúknutie- 
zdvorilé frázy. 
 

The cars are going to 
stop. 
What is the bridge going 
to do? 
It is going to open. 
 
Vyjadrenie budúcej 
činnosti s „going to“. 
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Lekcia -téma  Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie 
LEKCIA 11 
World festivals 
Ročné obdobia 
Festivaly 
 

Schopnosť 
rozprávať 
o festivaloch 
v rôznych 
krajinách.  
Zahrať divadlo 
podľa predlohy. 
Vyjadriť svoj názor 
o príbehu – tvorivé 
a kritické  
zmýšľanie.  

Festivals in 
different 
seasons 
(Faktické 
informácie) 
Androcles and 
the lion 
(Scenár hry) 
Priradenie 
čítaného textu 
k obrázkom. 
 

Identifikácia 
a správne 
zoradenie obrázkov 
na základe 
počutého textu. 

Doplnenie dialógu 
na základe 
poznaných 
informácií 
z čítaného príbehu.  

I’ve got some 
sandwiches. 
Have you got any 
fruit? 
I haven’t got any 
grapes. 
 
Otázky a odpovede 
s vyjadrením 
neurčitého počtu. 

There is some juice. 
There are some cakes. 
Is there any water? 
There aren’t any grapes. 
 
Frázy s „There is/are...“ 
Vjadrenie neurčitého 
počtu so „some, any“ 

LEKCIA 12 
Cities at night 
Názvy miest 
Pozoruhodnosti vo 
svete   

Schopnosť priradiť 
začiatok a koniec 
viet; Vyjadriť 
vlastníctvo vecí; 
Vyjadriť dátumy 
výročí;   Vymieňať 
si názory, 
komunikovať 
s niekým. 

Buildings around 
the world 
(Faktické 
a popisné 
informácie)  

Identifikácia 
a správne 
zoradenie obrázkov 
na základe 
počutého textu. 
Počúvanie za 
účelom zistenia 
detailov. 

Opis miesta 
doplnený 
faktickými 
informáciami. 

What’s the date 
today? 
It’s the fifteenth of 
May. 
 
Pýtanie sa na dátum 
a určenie dátumu. 

This hat is mine. This 
shoe is yours. 
This shirt is his. This bag 
is hers. 
These hats are ours. 
These boots are theirs. 
 
Vyjadrenie privlastnenia 
zámenami. 
 

Opakovanie 4 – Projekt – Plánovanie návštevy mesta (využitie informácií z internetu, alebo z knihy) 
 

 


