
                                                       

 

Metodický list č. 9/I. 

 

Číslo PL 9/I. 

Názov PL Weather 

Ročník  4. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Slovná zásoba na tému Človek a príroda 

Téma  Počasie 

Obsahový štandard 

 

 Slovná zásoba na danú tému 

 Postavenie slov vo vete – slovesá, prídavné mená 

 Sloveso byť, nácvik otázky 

Výkonový štandard Vybrať si z možností, identifikovať a opísať 

Pomôcky  Interaktívna tabuľa, dataprojektor, pracovný list v elektronickej 

podobe - ActiveInspire 

Činnosti   Zopakovať slovnú zásobu na danú tému 

 Aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

 Nácvik rozprávania 

 Inštruktáž učiteľa k práci na interaktívnej tabuli 

 Spoločná práca na interaktívnej tabuli – spoj slovo 

s obrázkom, doplň text podľa obrázku, triedenie slov podľa 

významu 

 

 

 

 

 



                                                            

 

Metodický list č. 10/I 

 

Číslo PL 10/I. 

Názov PL My friend 

Ročník  3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Rozprávanie na tému môj kamarát 

Téma  Komunikačná téma Môj kamarát 

Obsahový štandard 

 

 Rozvíjať slovnú zásoba na danú tému 

 Správna výslovnosť slov 

 Tvoriť vety so slovesom mať, tvorenie kladnej a zápornej 

vety 

Výkonový štandard Vybrať si z ponúknutých možností, identifikovať a opísať 

Reagovať pri stretnutí 

Pomôcky  Interaktívna tabuľa, dataprojektor, pracovný list v elektronickej 

podobe - ActiveInspire 

Činnosti   Zopakovať slovnú zásobu na danú tému 

 Inštruktáž učiteľa k práci na interaktívnej tabuli 

 Spoločná práca na interaktívnej tabuli – doplň vety podľa 

obrázku 

 Čítanie doplneného textu 

 Samostatná práca – úlohy so stručnou odpoveďou 

 Samokontrola podľa tabule, ohodnotenie svojho výkonu 

 

 



                                                   

 

Metodický list č. 11/I 

 

Číslo PL 11/I. 

Názov PL Action verbs 

Ročník  3. ročník  

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Komunikačná téma Voľný čas a záľuby 

Téma  Slovesá 

Obsahový štandard 

 

 Rozvíjanie slovnú zásoba na danú tému 

 Správna výslovnosť slov 

 Používanie modálneho slovesa „can – môcť“, kladná veta, 

opytovacia veta, záporná veta 

Výkonový štandard Vyjadriť svoju schopnosť 

Vyjadriť neznalosť 

Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Pomôcky  Interaktívna tabuľa, dataprojektor, prezentácia v ActiveInspire 

Činnosti   Zopakovať slovnú zásobu na danú tému 

 Zásady pri tvorení viet so slovesom vedieť „can“ 

 Nácvik rozprávania 

 Spoločná práca na interaktívnej tabuli – spoj slovo 

s obrázkom 

 Samostatná práca – správne priraď obrázok k vete 

 Samokontrola podľa tabule, ohodnotenie svojho výkonu 

 

 



                                                         

 

Metodický list č. 12/I 

 

Číslo PL 12/I. 

Názov PL Old MacDonald 

Ročník  2. ročník  

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Opakovanie a utvrdzovanie učiva 

Téma  Zvieratá. Pieseň – Old MacDonald 

Obsahový štandard 

 

 Rozvíjanie slovnej zásoby – zvieratá, časti tela 

 Vysvetľovanie nových pojmov 

 Práca s textom – výber správnej odpovede 

 Práca podľa pokynov 

Výkonový štandard Reprodukovanie a spievanie anglických piesní 

Reagovať na príbeh (pieseň) 

Pomôcky  PL v tlačenej podobe, písacie potreby, CD nahrávka 

Činnosti   Aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

 Naučiť sa spievať pieseň 

 Orientovať sa v PL a odpovedať na otázky 

 Výber správnej odpovede podľa obrázku 

 Vysvetliť nové pojmy 

 Samostatne pracovať 

 Ohodnotiť svoju prácu 

 

 


