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Prehľad výskytu komunikačných spôsobilosti v učebnici English World 4: 

 
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 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 

Úvodná lekcia – opakovanie 
LEKCIA 1 
School clubs 

Krúžky v škole a  
Mimo školy 

Vedieť  rozprávať 
o školských 
aktivitách, 
mimoškolských 
aktivitách, svojich 
záľubách 
a športoch. 
 
Naučiť sa používať 
slovesá v minulom 
čase. 

School clubs are 
fun! 
Opis udalostí 
formou e-mailu 

Rozoznanie 
podstaty 
a detailov. 

Písanie  
E–mailu 
kamarátovi. 

I'm too busy. 
You are too noisy. 
It is too difficult. 
 
 
Používanie slova 
„too“= príliš 
v konverzácii.ˇ 
Too + prídavné meno. 

Pete went to Swimming 
Club. 
He swam very fast. 
A girl threw a ball.  
 
Minulý čas jednoduchý 
s použitím 
nepravidelných slovies: 
kladné vety, otýzky a 
skrátené odpovede. 

LEKCIA 2 
In the theatre 

V divadle, etapy 

Schopnosť 
rozprávať príbeh 
podľa časovej 
postupnosti.  
 
Vytvoriť 
a porozprávať 
ľudovú rozprávku 
z obrázkovej 
predlohy. 

Red Riding Hood 
Rozprávka o 
Červenej čiapočke 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 
Priraďovanie 
obrázkov k textu.  

Písanie príbehu 
s jasným 
začiatkom, 
stredom 
a koncom. 

I could buy an ice 
cream but I couldn't 
buy a CD. 
 
Používanie slova could 
a couldn't =mohol, 
nemohol. 
 

She was walking in the 
forest.  
Was she carrying 
a basket? 
Were the birds singing? 
 
 
Minulý čas priebehový: 
vyhlásenia a otázky. 

LEKCIA 3 
Water birds 
Druhy vodných 
vtákov, triedenie 

Zisťovanie 
informácií, práca 
s informáciami. 
 

Birds of the 
oceans and lakes 
 
(informácie zo 
štítkov a popisu) 

Zistenie podstaty 
a detailov, výber 
z viacerých 
možností 
vyjadrenie 
stanoviska. 
 

Písanie 
informácií 
a dôležitých 
informácií 
vtákoch. 

You're as old as me but 
you're not as clever as 
me. 
 
Porovnávanie 

This game is more 
expensive than that 
one but the other game 
is the most expensive. 
 
Stupňovanie „dlhých“ 
prídavných mien. 

 
Opakovanie 1 – Projekt – Môj klub, môj krúžok 
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Lekcia -téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie 
LEKCIA 4 
Crafts 
Remeslá, nástroje 
a produkty 

Vedieť napísať 
a povedať proces 
výroby nejakého 
produktu. 

Making things 
we use  
 
Popis výroby 
produktu. 

Identifikácia. 
 
Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty 
a detailov.  

Vedieť napísať 
proces výroby.  

Is there something in 
your pocket? 
No, nothing, look! 
 
Použitie slov : niečo, 
nič, všetko. 
 

When it started to 
rain, the children ran 
into the house. 
 
Časové vety pomocou 
slova WHEN = keď, 
kedy 
 

LEKCIA 5 
All about a show 

Plagáty, programy 
a vstupenky 

Podať faktické  
informácie. 
 
Schopnosť 
pracovať so 
slovníkom. 

A dance festival 
 
Rozprávanie, 
opisovanie; popis 
plagátu. 
 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty 
a detailov. 

Napísať text na 
plagát 
a program 
festivalu. 

You must choose 
either the cat or the 
dog. 
 
Používanie: buď ... 
alebo. 

While Lucy was 
sleeping, Andy was 
playing the trumpet. 
 
Použitie: Zatial čo + 
minulý čas priebehový. 
 

LEKCIA 6 
Changes in nature 
Fázy života hmyzu 
a zvierat. 

Zoraďovať do 
poradia. 
 
Vedieť správne 
doĺňať slová – 
pochopenie textu. 
 
Vyjadrovanie 
budúceho času. 
 

Anazing changes 
 
Básne. 

Priraďovanie 
obrázkov k textu. 

Doplnenie 
správnych slov 
do básne. 

This one is better but 
this is the best. This 
ist worse but that's 
the worst of all.  
 
Nepravidelné 
stupňovanie (dobrý, 
zlý) 

This caterpillar will 
become a butterfly. 
It will not become 
a dragonfly.  
 
Vyjadrovanie budúceho 
času pomocou WILL. 

Opakovanie 2 – Projekt – Zmeny v prírode. Ktoré prírodné veci vie človek zmeniť na 
produkt? 
 
LEKCIA 7 
People of the world 
Časti sveta – krajiny, 
moria a oceány 

Vyjadrovanie 
množstva. 
 
Používanie 
modálnych slovies.  
 
Práca 
s informáciami. 

Old customs in 
the modern world 
 
Reálne informácie s 
titulkami 

Počúvanie opisu 
a jeho 
porozumenie. 

Vedieť napísať 
reálne 
informácie. 

You should get up 
earlier. 
You shouldn't go to 
bed late. 
 
Použitoe modálnych 
slovies: mal by 
a nemal by. 

There's lots of snow. 
There are a lot of yaks. 
There isn't much sand. 
There aren't many 
birds. 
 
Neurčité číslovky na 
vyjadrenie množstva. 
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Lekcia –téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Písanie Rozprávanie 
LEKCIA 8 
The Incas  

Bohatstvo inkov –
vojaci a zbrane 

Vedieť reagovať na 
pokyny a vedieť 
zadávať pokyny.  
 
Schopnosť používať 
zámená: niekto, 
všetci, nikto. 

A message for the 
Inca king 
(Príbeh) 
 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 

Písanie/dokonče
nie príbehu. 

Turn left at the 
theatre. 
Walk straight on. 
Turn right at the park. 
 
Žiadať a dávať 
pokyny.  

Is anybody in the 
bathroom? 
No, there isn't anybody 
there. 
 
Používanie zámen: 
niekto, všetci, nikto. 

LEKCIA 9 

Chinese inventions 

Prvotné technológie 

Schopnosť 
opisovať. 
 
Vedieť dávať rôzne 
návrhy. 
 
Používanie prvého 
kondicionálu. 

We use these 
every day 
 
Informácie a popis. 

Identifikácia 
a správne 
zoradenie 
obrázkov na 
základe počutého 
textu. 

Opis činnosti, 
opis obrázkov. 

Shall we take a 
picnic? 
Let's take sandwiches. 
How about chocolate? 
 
Dávanie návrhov. 
 
 

If it snows tomorrow, 
we will make a 
snowman. 
 
Prvý kondicional. 

Opakovanie 3 – Projekt – Výstava v múzeu.  
 
LEKCIA 10 
Space travel 
Prieskum vesmíru, 
prieskum kozmickej 
lode 
 

Naučiť sa pracovať 
s informáciami. 
 
Vedieť si napísať 
životopis. 
 
Používať slová na 
vyjadrenie 
množstva. 

Space pioneers 
 
životopis 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 

Písanie 
životopisu. 

It's not big enough. 
It's not heavy enough. 
 
Použitie prídavného 
mena + dostatočne. 

There are few cakes. 
There is a little juice. 
How much water is 
there? 
 
Požívanie slov „trochu“ 
a „niekoľko“ na 
vyjadrenie množstva. 

LEKCIA 11 
Life in the north 
Vybavenie oblečenia 
pre zimné obdobie 

Naučiť sa používať 
predprítomný čas. 
 
Vedieť opísať osobu. 
 
Tvorenie 
pravdepodobnosti.  

The Sami people 
Popis vzhľadu 
osoby 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 

Opis osoby.  They might score 
three goals. 
They might not win. 
 
Tvorenie 
pravdepodobnosti. 

Grandpa has painted 
the door.  
The children have 
picked some flowers. 
 
Predprítomný čas. 

LEKCIA 12 
A desert oasis 

Púštny priestor a jeho 
funkcie  

Schopnosť priradiť 
začiatok a koniec 
viet. 
 
Schopnosť vytvoriť 
príbeh. 

The lost city 
Dobrodružný 
príbeh so silným 
začiatkom  

Identifikácia 
a správne 
zoradenie 
obrázkov na 
základe počutého 
textu. 

Vytvorenie 
príbehu 
s pútavým 
začiatkom. 

What do you call a 
person who builds 
bridges? 
 
Vzťažné vety s 
použitím WHO. 

A tourist is a person 
who visits places on 
holiday. 
 
Vzťažné vety s použitím 
WHO. 
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Počúvanie za 
účelom zistenia 
detailov. 

Opakovanie 4 – Projekt – Moja vysnívaná cesta 
 
 
 


