
                         

                             

 

Metodický list č. 1/I 

 

Číslo PL 1/I. 

Názov PL Hláska B 

Ročník  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Opakovanie a utvrdzovanie učiva 1. ročníka  

Téma  Hláska B 

Obsahový štandard 

 

• rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

• správna výslovnosť slov 

• tvorenie nových slov na hlásku B 

Výkonový štandard Výcvik v sluchovej a zvukovej predstavy hlásky B 

Pomôcky  PL č. 1 v tlačenej podobe, písacie potreby 

Činnosti  • aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

• správne určiť a vyfarbiť obrázok podľa začiatočnej hlásky 

• orientovať sa v PL 

• samostatne pracovať  

• ohodnotiť svoju prácu 

 

 

 

 

 

 



                         

                             

 

Metodický list č. 2/I 

 

Číslo PL 2/I. 

Názov PL Hláska D 

Ročník  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Opakovanie a utvrdzovanie učiva 1. ročníka  

Téma  Hláska D 

Obsahový štandard 

 

• rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

• správna výslovnosť slov 

• tvorenie nových slov na hlásku D 

Výkonový štandard Výcvik v sluchovej a zvukovej predstavy hlásky D 

Pomôcky  PL č. 2 v tlačenej podobe, písacie potreby 

Činnosti  • aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

• správne určiť a vyfarbiť obrázok podľa začiatočnej hlásky 

• orientovať sa v PL 

• samostatne pracovať  

• ohodnotiť svoju prácu 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

Metodický list č. 3/I 

 

Číslo PL 3/I. 

Názov PL Baa baa Black Sheep 

Ročník  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Opakovanie a utvrdzovanie učiva 1. ročníka  

Téma  Pieseň - Baa baa Black Sheep 

Obsahový štandard 

 

• rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

• správna výslovnosť slov 

• tvorenie nových slov na hlásku D 

Výkonový štandard Reprodukovanie a spievanie anglických piesní 

Pomôcky  PL č. 3 a, b v tlačenej podobe, písacie potreby 

Činnosti  • aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

• naučiť sa spievať pieseň 

• orientovať sa v krížovke 

• orientovať sa v PL a odpovedať na otázky 

• vysvetliť nové pojmy 

• samostatne pracovať  

• ohodnotiť svoju prácu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                             

 

Metodický list č. 4/I 

 

Číslo PL 4/I. 

Názov PL A ball for my kitten 

Ročník  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Overovanie čítania s porozumením  

Téma  Loptička pre mačičku 

Obsahový štandard 

 

• rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

• počúvanie a identifikovanie farieb 

• správna výslovnosť slov 

• sloveso byť, 3. os. j. č.  

• jednoduchý prítomný čas 

Výkonový štandard Nácvik plynulého čítania 

Pomôcky  PL č. 4 a, b v tlačenej podobe, písacie potreby 

Činnosti  • aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

• odpovedať na otázky podľa prečítaného textu 

• navrhnúť ďalšie riešenia 

• orientovať sa v PL 

• samostatne pracovať  

• ohodnotiť svoju prácu 

 

 



 

 

 

 

                             

 

Metodický list č. 5/I 

 

Číslo PL 5/I. 

Názov PL My pet 

Ročník  3. ročník 

Vzdelávacia oblasť Anglický jazyk 

Zaradenie PL  Overovanie čítania s porozumením  

Téma  Domáce zvieratko  

Obsahový štandard 

 

• rozvíjať slovnú zásobu, vysvetľovanie nových pojmov 

• počúvanie a identifikovanie činností 

• správna výslovnosť slov 

• sloveso byť, 3. os. j. č.  

• sloveso mať, 3. os. j. č. 

• jednoduchý prítomný čas 

• minulý čas, základné slovesá 

Výkonový štandard Nácvik plynulého čítania 

Pomôcky  PL č. 5 v tlačenej podobe, písacie potreby 

Činnosti  • aplikovať osvojené kompetencie do praktických činností 

• odpovedať na otázky podľa prečítaného textu 

• orientovať sa v PL 

• samostatne pracovať  

• ohodnotiť svoju prácu 



 

 

 


