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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. Reagovať vo vyhrotenej situácii 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti  

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností  

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku – prijať, alebo odmietnuť  

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

16. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v minulosti 

17. Reagovať pri prvom stretnutí 

18. Korešpondovať 

19. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  

20. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené 

21. Porozprávať niečo 
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Lekcia –téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Použitie 
angličtiny 

Rozprávanie 

Úvodná lekcia – opakovanie 
LEKCIA 1 
A journey to 

advanture 
Cesta za 
dobrodružstvom 
 
 

 

Opísať príbehy 
v minulom čase.  
 
Používanie 
minulého času 
jednoduchého 
a minulého času 
priebehového. 
 
  

Escape from the 
fire 
Začiatok 
dobrodružného 
príbehu. 

Pokračovanie 
príbehu. 
 
The skyscraper 
moneybox 
Pokladnička – 
mrakodrap 
Časť 1 - KOMIX 

Pravopis prísloviek. 
 
 
Písanie slov 
v abecednom 
poradí, definície 

I used to go to my 
grandmother's house 
every day. 
 
Používanie väzby 
USED TO – na 
vyjadrenie dejov 
a stavov, ktoré 
v minulosti boli bežné, 
no dnes to už je inak. 

While Robert was 
packing his bag, the 
telephone rang. 
 
Používanie minulého 
času prítomného 
a priebehového 
v jednej vete. 
Zatiaľ čo + minulý čas 
priebehový, minulý čas 
jednoduchý 

LEKCIA 2 
In the mountains 

Na horách 

Vedieť 
prerozprávať 
príbeh. 
 
Naučiť sa používať 
účelové vety. 

Dad's favourite 
walk 
Osobné 
rozprávanie 

The skyscraper 
moneybox 
Pokladnička – 
mrakodrap 
Časť 2 - KOMIX 

Použitie odsekov. 
 
 
Odhad významu 
z kontextu. 
Hláskovanie. 

I have to take a test. 
I had to go to school. 
I will have to study. 
 
Používanie slov: musí, 
musel a bude musieť. 
 

The family went to 
Switzerland to have 
a holiday. 
 
Účelový infinitív, 
účelové vety. 

Opakovanie 1 + Projekt: Čo sa stalo ďalej?  

LEKCIA 3 
Tunnels and bridges  

Tunely a mosty 

Schopnosť popísať 
obrázok. 
 
Naučiť sa používať 
trpný rod. 

Building for travel 
Informácie, 
vysvetlenie, grafy 

The skyscraper 
moneybox 
Pokladnička – 
mrakodrap 
Časť 3 - KOMIX 

Príslovky spôsobu. 
 
 
Podstatné mená, 
skratky v slovníku, 
definície 

I'm interested in 
sports. Ballet is 
fascinating.  
 
Prídavné mená 
končiace na „ing“ a 
„ed“. 
 

This bridge is made 
of stone.  
Food is grown by 
farmers.  
 
Trpný rod 
v prítomnom čase 
jednoduchom. 
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Lekcia –téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Použitie 
angličtiny 

Rozprávanie 

LEKCIA 4 
Astonishing 

structures 
Neuveriteľné 
konštrukcie 

Pochopiť 
používanie 
predprítomného 
času.  
 
Naučiť sa pracovať 
s informáciami 
z prospektov. 

Great places to 
visit 
Propagačný leták, 
prospekt. 

Uncle Bertie goes 
to the funtair.  
Strýko Bertie ide 
do lunaparku 
Časť 1 - Komix 

Vlastné mená. 
 
 
Písanie slov 
v abecednom 
poradí, skratky 
v slovníku. 

Have you ever been 
abroad? 
Yes, I've been to 
England. 
 
Predprítomný čas . 
 

Has Ed ever been 
to Peru? 
No, he's never 
been to Peru. 
 
Predprítomný čas 
s použitím slov 
niekedy a nikdy. 
 

Opakovanie 2 + Projekt: Mosty a tunely 

LEKCIA 5 
The story from the 

ancient world 

Príbeh z antiky 

Podať faktické  
informácie 
a rozprávať 
s pomocou 
obrázkov.  
 
Schopnosť 
pracovať so 
slovníkom. 
 

The voyage of 
Odysseus 
Hra  

Uncle Bertie goes 
to the funtair.  
Strýko Bertie ide 
do lunaparku 
Časť 2 - Komix 

Príslovky miesta 
 
Slovesá, definície 

Have you done your 
maths yet?  
I've just finished it.  
 
 
Predprítomný čas  

The ship has just 
passed to cave. 
The men have not 
escaped yet. 
 
Predprítomný čas 
s použitím slov 
práve a ešte. 

LEKCIA 6 
A legend from the 

ancient world 
Legenda zo staroveku 

Počúvanie za 
účelom zistenia 
podstaty a 
detailov. 
 
Naučiť sa napísať 
báseň s tajničkou. 
 
 
 
 
 
 

The Trojan Horse  
Who is it? 
Báseň 
Báseň s tajničkou. 

Uncle Bertie goes 
to the funtair.  
Strýko Bertie ide 
do lunaparku 
Časť 3 - Komix 

Príslovky času. 
 
Pravopis, príslovky 
a skratky 
v slovníku. 

The film is so funny! 
It's such a funny film! 
They are such good 
actors! 
 
Zvolacie vety! 

They built a horse 
which / that was 
made of wood. 
 
Definovanie 
vzťažných viet. 
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Opakovanie 3 + Projekt: Ľudia z minulosti 
 
Lekcia –téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Použitie 
angličtiny 

Rozprávanie 

LEKCIA 7 
Newspapers 

Noviny 

Schopnosť rozlíšiť 
pravdivú 
a nepravdivú 
informáciu 
z čítaného textu. 
 

Hold the front 
page! 
Informácie 
z novinových 
článkov. 

Tim v. Slug 
Časť 1 - Komix 

Privlastňovacie 
mená 
 
Naučiť sa robiť 
poznámky. 

We've lived here for 
ten years. 
We've been here 
since June. 
 
Predprítomný čas 
s použitím slov 
„since“ a „for“. 

She's had a cat for 
two years. 
They've had a car 
since 2005. 
 
Predprítomný čas 
s použitím slov 
„since“ a „for“. 
 

LEKCIA 8 
Radio and television 

Rádio a televízia 

Písanie otázok  
na rozhovor  
so zaujímavou 
osobou. 
 

News and 
entertainment 
Informácie 
a interview. 
 
 
 

Tim v. Slug 
Časť 2 - Komix 

Privlastňovacie 
zámená 
 
Poradie podľa 
abecedy, definície. 

The film was so good 
that I saw it twice. 
 
Dôsledkové vety. 
 

Paddy Riley has 
a chat show. 
The chat show is 
entertaining. 
 
Určitý a neurčitý 
člen. 
 

Opakovanie 4 + Projekt: To je to, čo sa stalo 

LEKCIA 9 

Deep sea animals 

Morské živočíchy 

Zisťovať a 
vyjadrovať príčinu. 
 
Pochopenie 
odborného textu. 
 
Naučiť sa 
priraďovať správne 
slová k textu. 
 

Deep sea 
discovery 
Príbeh formou 
opisu. 

Tim v. Slug 
Časť 3 - Komix 

Priama reč. 
 
Práca 
s poznámkami. 
 

I ought to revise. I 
need to study 
because I want to 
pass. 
 
Používanie modálnych 
slovies “ough to, 
want to, need to” 

Molly was 
fascinated by 
music.  
The books were 
written by him. 
 
Trpný rod. 
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LEKCIA 10 
Deep sea 
exploration 

Prieskum morského 
sveta 
 

 

Schopnosť rozlíšiť 
pravdivú 
a nepravdivú 
informáciu 
z čítaného textu. 
 
Naučiť sa používať 
druhý kondicionál 
 

The land under 
the oceans 
 
Informácie 
s popisom pri texte 

Diamond Quest 
Hľadanie diamantu  
Časť 1 - Komix 

Frázy. 
 
Poradie podľa 
abecedy, 
hláskovanie. 
 

I enjoy running. What 
do you hate doing? 
 
Gerundium. 

If they did not have 
light, the plants 
would not grow. 
 
Druhý kondicionál. 

Opakovanie 5 + Projekt: Práca, ktorú by som chcel 
 
 
 

Lekcia –téma Kompetencie  Komunikačné zručnosti Gramatika 

Čítanie Počúvanie Použitie 
angličtiny 

Rozprávanie 

LEKCIA 11 
Helping other 

people 
Pomáhanie druhým 
ľuďom 

Schopnosť 
rozprávať príbeh 
pomocou 
nepriamej reči. 
 
Doplnenie dialógu 
na základe 
poznaných 
informácií 
z čítaného príbehu. 

Mary Seacole 
Životopis 

Diamond Quest 
Hľadanie diamantu  
Časť 2 - Komix 

Privlastňovacie 
zámená. 
 
Práca 
s poznámkami, 
definície. 

I said that I didn't 
like football. 
 
Nepriama reč. 

The doctor said 
that Mary Seacole 
was a good nurse. 
 
Nepriama reč. 
 

LEKCIA 12 
Saving other people 
Záchrana iných ľudí  

Pochopenie textu 
a odpovedanie na 
otázok. 
 
Rozprávanie 
príbehu na základe 
obrázkov. 

The great race of 
mercy 
Pravdivý životný 
príbeh.  

Diamond Quest 
Hľadanie diamantu  
Časť 3 - Komix 

Podstatné mená 
jednej skupiny. 
 
 

Prehľad osobitných 
výrazov. 

More, less, fewer, 
the most, the least, 
the fewest 
 
Počitateľnosť 
a nepočitateľnosť. 

Opakovanie 6 + Projekt: Životopis 

 


