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Učebné osnovy 

NÁZOV OBLASTI ŠKVP: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

PREDMET: ANGLICKÝ JAZYK 

STUPEŇ VZDELANIA: NIŽŠIE SEKUNDÁRNE VZDELÁVANIE – ISCED 2 

 

Jazyková úroveň podľa SERR: A1 (A1.1, A1.2) pre ročníky V, VI 

 A2 (A2.1, A2.2) pre ročníky VII, VIII, IX 

  

Časový rozsah výučby: V. roč. 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

 VI. roč. 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

 VII. roč. 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 VIII. roč. 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 IX. roč. 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 

1 Charakteristika predmetu 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri 

ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov 

kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne 

zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca 

(ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a 

názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí 

podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej 

úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky(SERR) na konci 

nižšieho stredného vzdelávania. Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka. 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných 

úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26). 
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2 Ciele predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup – na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom: 

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

• využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom, 

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo 

čitateľ, 

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele. 

 

3 Kompetencie 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka svojim 

predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie úlohy 

a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať" (SERR, s. 12, 103). 

 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: 

• riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, 

ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

• vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným 

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity, 

• lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú: 

• kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 
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rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

• tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov, 

• prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

3.1 Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s. 12). 

 

Žiak dokáže: 

• vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

• chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

• systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

• pochopiť zámer zadanej úlohy, 

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

• aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 

3.2 Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré 

je primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom. 
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Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

• jazykové kompetencie, 

• sociolingválne kompetencie, 

• pragmatické kompetencie. 

 

3.3 Jazykové kompetencie 

 

Žiak dokáže používať: 

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, základné vetné modely a 

komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení a 

skupín niekoľkých slov a výrazov, 

• obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií, 

• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém, niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho 

jazyka, aj keď sa systematicky dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené 

SERR, 2013, s. 111 – 119). 

 

3.4 Sociolingválne kompetencie 

 

Žiak dokáže: 

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie 

atď., 

• udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123). 

 

 

3.5 Pragmatické kompetencie 

 

Žiak dokáže: 

• usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická 

organizácia, logické usporiadanie slov, príčina/následok), 
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• využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické 

informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi, 

• používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

• používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede 

(upravené SERR, 2013, s. 124 – 132).
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4 Obsahový a výkonový štandard 

 

 

5. ročník 

Výkonový štandard 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

• sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam, 

• porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi, 

• porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb (SERR, 2013, s. 68, 69, 77). 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

• porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

• vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní 

vrátiť späť, 

• porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach, 

• rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých 

nápisoch, 

• získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu, 

• riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SERR, 2013, s. 71 

– 73). 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

• napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 
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• vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

• napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť (upravené 

SERR, 2013, s. 85, 86, 64). 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

 

Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

• dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení, 

• porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované 

dôsledne a pomaly, 

• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, 

ako sa má, 

• predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú, 

• rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na 

jednoduché informácie (upravené SERR, 2013, s. 76 – 83). 

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

• vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach, 

• opísať seba, čo robí, kde žije (SERR, 2013, s. 60). 
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5. ročník 

Motivate! 1 

Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Úvod – Starter Unit 1. Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou. 

6. Vyjadriť schopnosť. 

17. Reagovať pri prvom 

stretnutí. 

Upútať pozornosť 

Pozdraviť 

Vyjadriť vedomosti 

Predstaviť sa 

Reagovať na 

predstavenie niekoho 

Privítať 

Ukazovacie zámená 

Podávanie informácií o čase 

5 

Rodina a spoločnosť 

– 1 My world 

2. Vypočuť si a podať 

informácie. 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností. 

Informovať sa 

Odpovedať na 

požiadavky 

Identifikovať 

Opísať 

Sloveso byť (to be) 

v kladnom, zápornom 

a opytovacom tvare + krátke 

odpovede. 

Privlastňovanie pomocou 's 

a s'. 

Zámená – osobné, 

privlastňovacie, opytovacie 

20 

Človek a príroda – 

2 Appearance 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností. 

4. Vyjadriť názor. 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam. 

14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu. 

Identifikovať 

Opísať 

Vyjadriť názor 

Sľúbiť 

Žiadať niekoho o niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Sloveso have got v kladnej, 

zápornej a opytovacej vete + 

krátke odpovede. 

Podstatné mená 

v jednotnom a množnom 

čísle + nepravidelné množné 

číslo. 

Používanie apostrofu. 

21 

Výživa a zdravie – 

3 Healthy living 

5. Vyjadriť vôľu. 

6. Vyjadriť schopnosť. 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

9. Predstaviť záľuby a vkus 

Vyjadriť želania 

Vyjadriť vedomosti 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

Prítomný jednoduchý čas. 

Slovesá viažuce príponu       

-ing: love, hate, (don’t) like. 

Osobné zámená 

v nominatíve a akuzatíve. 

Spojky and a but. 

20 

Krajiny, mestá 

a miesta – 4 Out and 

about 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností. 

5. Vyjadriť vôľu 

Potvrdiť/Odmietnuť. 

Vyjadriť plány. 

Tam je/ sú (There is/are). 

Predložky miesta. 

Neurčité členy a, an. 

Neurčité číslovky some, any. 

Pridávanie informácií 

pomocou also. 

22 

Vzdelávanie a práca – 

5 School life 

4. Vyjadriť názor 

6. Vyjadriť schopnosť. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Vyjadriť názor. 

Príslovky času. 

Syntax v otázkach. 

22 
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Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

 Vyjadriť schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť. 

 

Sloveso can – vyjadrenie 

schopnosti. 

Príslovky spôsobu – prípona 

-ly a nepravidelné vytváranie 

prísloviek. 

Spojka because. 

Šport nám, my športu 

– 6 Sport for all 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

9. Predstaviť záľuby a vkus. 

18. Korešpondovať. 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojno

sť. 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád. 

Začať e-mail. 

Rozvinúť obsah e-

mailu. 

Ukončiť e-mail. 

Prítomný priebehový čas 

v kladnej, zápornej 

a opytovacej vete + krátka 

odpoveď. 

Skrátené formy v prítomnom 

priebehovom čase. 

Rozdiely medzi prítomným 

jednoduchým a priebehovým 

časom. 

Spojka so. 

22 

 

 

 

6. ročník 

Výkonový štandard 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže: 

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života, 

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach. 

• pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú, 

• porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe. 
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Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu, 

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach, 

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, 

• porozumieť jednoduchým osobným listom, 

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov. 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

• zopakovanie a preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacím výrazmi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy. 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

 

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, 

• zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny, 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

Ústny prejav – monológ 

 

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto, 

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, 
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• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti. 

 

6. ročník 

Motivate! 1 + 2 

Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Náš domov –  

7 House and home 

2. Vypočuť si a podať 

informácie. 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností. 

Informovať sa. 

Odpovedať na 

požiadavky. 

Identifikovať. 

Opísať. 

Potvrdiť. 

Minulý jednoduchý čas – 

sloveso byť (to be). 

Tam bol/boli (There 

was/were). 

Minulý jednoduchý čas 

pravidelných slovies – 

kladné vety. 

32 

Človek na cestách – 

8 Travel 

6. Vyjadriť schopnosť. 

13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť. 

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti. 

Vyjadriť vedomosti. 

Vyjadriť neznalosť. 

Vyjadriť prekvapenie. 

Vyjadriť 

záujem/nezáujem. 

Spomenúť si na 

niečo/niekoho. 

 

Minulý jednoduchý čas – 

kladné vety – pravidelné aj 

nepravidelné slovesá. 

Minulý jednoduchý čas – 

záporné vety – pravidelné aj 

nepravidelné slovesá. 

Minulý jednoduchý čas – 

otázky a krátke odpovede. 

25 

Uprostred 

multikultúrnej 

spoločnosti – 

9 Celebrate! 

4. Vyjadriť názor. 

5. Vyjadriť vôľu 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam. 

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti. 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Vyjadriť spokojnosť. 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať sa. 

Vyjadriť príkaz/zákaz. 

Vyjadriť plány. 

Blahoželať. 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou be going to 

v kladných vetách, 

záporných vetách 

a otázkach. 

Modálne sloveso musieť 

(must) v kladnom 

a zápornom tvare. 

25 

Voľný čas a záľuby – 

1 Film and TV 

 

Prechod na 

Motivate! 2 

4. Vyjadriť názor. 

9. Predstaviť záľuby a vkus. 

 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

Prítomný jednoduchý čas 

v kladných, záporných 

a opytovacích vetách. 

Opytovacie zámená. 

Príslovky času. 

Vyjadrenie opakovania deja 

(every day, once a year,...). 

 

25 
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Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Človek na cestách – 

2 Adventure 

7. Vyjadriť pocity 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne 

25. Porozprávať príbeh 

Vyjadriť radosť, 

šťastie, uspokojenie. 

Vyjadriť smútok, 

skľúčenosť. 

Utešiť, podporiť, dodať 

odvahu. 

Vyjadriť sklamanie. 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, úzkosť. 

Ubezpečiť. 

Rozprávať. 

Začať príbeh, historku, 

anekdotu. 

Zhrnúť. 

Prítomný priebehový čas 

v kladných, záporných 

a opytovacích vetách + 

krátke odpovede. 

Použitie prítomného 

priebehového času na 

vyjadrenie budúcnosti. 

Rozdiely medzi prítomných 

jednoduchým a priebehovým 

časom. 

Používanie spojok pri písaní. 

25 

 

 

7. ročník 

Výkonový štandard 

 

Počúvanie s porozumením 

 

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života, 

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach. 

• pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú, 

• porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe. 

 

Čítanie s porozumením 

 

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu, 

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach, 

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 
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prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, 

• porozumieť jednoduchým osobným listom, 

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov. 

 

Písomný prejav 

 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina. 

 

Ústny prejav – dialóg 

 

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, 

• zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny, 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

Ústny prejav – monológ 

 

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto, 

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, 

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti. 
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7. ročník 

Motivate! 2 

 

Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

História a spoločnosť 

– 3 History 

2. Vypočuť si a podať 

informácie. 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam 

Informovať sa. 

Potvrdiť a trvať na 

niečom. 

Začleniť informáciu. 

Odpovedať na 

požiadavky. 

Vyjadriť sklamanie. 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, úzkosť. 

Žiadať o povolenie 

a súhlas. 

Minulý jednoduchý čas 

v kladných, záporných 

a opytovacích vetách + 

krátke odpovede. 

Pravidelné a nepravidelné 

slovesá v minulom čase. 

Minulý jednoduchý čas 

a sloveso byť (to be). 

Predložky času (on, in, at). 

20 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím – 4 Myths and 

legends 

2. Vypočuť si a podať 

informácie 

13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť. 

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti. 

Začleniť informáciu. 

Vyjadriť záujem 

o niečo. 

Vyjadriť prekvapenie. 

Vyjadriť nezáujem. 

Spomenúť si na 

niečo/niekoho. 

Pripomenúť niekomu 

niečo. 

 

Minulý priebehový čas 

v kladných, záporných 

a opytovacích vetách + 

krátke odpovede. 

Rozdiely medzi minulým 

jednoduchým a priebehovým 

časom. 

Používanie podraďovacích 

spojok zatiaľ čo a keď (while 

a when). 

Používanie časových spojok 

(then, later a pod.). 

20 

Svet financií – 

5 Possessions 

3. Vybrať si z ponúkaných 

možností. 

14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu 

19. Telefonovať 

Potvrdiť/odmietnuť. 

Začať/viesť/ukončiť 

rozhovor. 

Žiadať niekoho 

o niečo. 

Odpovedať na žiadosť. 

 

 

 

Stupňovanie prídavných 

mien – komparatív. 

Stupňovanie prídavných 

mien – superlatív. 

Neurčitý člen a neurčité 

číslovky (a, an, some, any). 

 

20 

Profesia a pracovný 

život – 6 Make a 

difference 

4. Vyjadriť názor 

5. Vyjadriť vôľu 

7. Vyjadriť pocity 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Vyjadriť plány. 

Vyjadriť fyzickú bolesť. 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou be going to 

v kladnej, zápornej 

a opytovacej vete + krátke 

odpovede. 

Modálne slovesá should 

20 
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Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

 a must v kladnom aj 

zápornom tvare. 

Častica aj v anglickom 

jazyku – too vs. also. 

Kultúra a umenie – 

7 Ambitions 

5. Vyjadriť vôľu. 

6. Vyjadriť schopnosť 

9. Predstaviť záľuby a vkus 

Vyjadriť želania. 

Vyjadriť plány. 

Vyjadriť neznalosť. 

Vyjadriť schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou pomocného 

slovesa will v kladnom 

a zápornom tvare. 

Tvorenie podmienkových 

viet – prvý kondicionál. 

19 

 

 

8. ročník 

Výkonový štandard 

 

Počúvanie s porozumením 

 

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života, 

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

• rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

• pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú, 

• identifikovať tému vypočutej diskusie, 

• porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe 

 

Čítanie s porozumením 

 

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu, 

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach, 

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 
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prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, 

• porozumieť jednoduchým osobným listom, 

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov. 

 

Písomný prejav 

 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy. 

 

Ústny prejav – dialóg 

 

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, 

• zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny, 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne, 

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

Ústny prejav – monológ 

 

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto, 

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, 

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti. 
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8. ročník 

Motivate! 2 

 

Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Človek a príroda – 

8 The world we live in 

2. Vypočuť si a podať 

informácie. 

4. Vyjadriť názor. 

 

Informovať sa. 

Potvrdiť a trvať na 

niečom. 

Začleniť informáciu. 

Odpovedať na 

požiadavky. 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

 

Predprítomný jednoduchý 

čas v kladných, záporných 

a opytovacích vetách + 

krátke odpovede. 

Minulé príčastie pravidelných 

slovies. 

Príčastie minulé 

nepravidelných slovies. 

Používanie zámennej 

neurčitej príslovky niekedy 

(ever) v predprítomnom 

čase. 

20 

Mládež a jej svet – 

9 Fun and games 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

9. Predstaviť záľuby a vkus. 

14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu. 

Vyjadriť nádej. 

Vyjadriť sklamanie. 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať sa. 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojno

sť. 

Žiadať niekoho 

o niečo. 

Odpovedať na žiadosť. 

Navrhnúť niekomu, 

aby niečo urobil. 

Navrhnúť niekomu, 

aby sme spoločne 

niečo urobili. 

Opakovanie prítomných, 

minulých a budúcich časov. 

Kombinovanie časov vo 

výpovedi. 

20 

Voľný čas a záľuby – 

1 Free time 

 

4. Vyjadriť názor. 

5. Vyjadriť vôľu. 

9. Predstaviť záľuby a vkus. 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Prítomný jednoduchý čas 

a príslovky času. 

Prítomný priebehový čas. 

20 
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Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Prechod na 

Motivate! 3 

Vyjadriť želania. 

Vyjadriť plány. 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

 

Gerundium a jeho väzba na 

slovesá. 

Veda a technika v 

službách ľudstva – 

2 Technology 

7. Vyjadriť pocity 

14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu. 

 

Vyjadriť radosť, 

šťastie, uspokojenie. 

Žiadať niekoho 

o niečo. 

Odpovedať na žiadosť. 

Navrhnúť niekomu, 

aby niečo urobil. 

Ponúknuť pomoc. 

Odpovedať na návrh. 

 

Minulý čas a sloveso byť (to 

be). 

Minulý jednoduchý 

a priebehový čas a rozdiely 

medzi nimi. 

Pravidelné a nepravidelné 

slovesá v minulom čase. 

20 

3 Strange but true! 8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti. 

25. Porozprávať príbeh. 

Spomenúť si na 

niečo/niekoho. 

Pripomenúť niekomu 

niečo. 

Vyjadriť sklamanie. 

Vyjadriť strach, 

znepokojenie, úzkosť 

Rozprávať. 

Začať príbeh, historku, 

anekdotu. 

Súslednosť časov s použitím 

prítomných a minulých 

časov. 

 

19 
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9. ročník 

Výkonový štandard 

 

Počúvanie s porozumením 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života, 

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

• rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

• pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

• identifikovať tému vypočutej diskusie, 

• porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe 

(upravené SERR, 2013, s. 68, 69). 

 

Čítanie s porozumením 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu, 

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach, 

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, 

• porozumieť jednoduchým osobným listom, 

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

• vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

(upravené SERR, 2013, s. 71 – 74). 
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Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

• napísať jednoduché osobné listy, 

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

• zopakovanie a preformulovanie, 

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi, 

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy (upravené 

SERR, 2013, s. 85 – 86, 127). 

 

Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, 

• zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny, 

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, 

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne, 

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, 

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť (upravené 

SERR, 2013, s. 76 – 83). 

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže: 

 

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto, 

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, 

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 
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skúsenosti (upravené SERR, 2013, s. 60) 

 

9. ročník 

Motivate! 3 

 

 

Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

Krajiny, mestá a 

miesta – 4 Special 

places 

4. Vyjadriť názor. 

13. Reagovať na príbeh alebo 

udalosť. 

 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Vyjadriť stupne istoty. 

Vyjadriť záujem. 

Vyjadriť nezáujem. 

 

Prídavné mená 

v komparatíve a superlatíve. 

Prirovnania pomocou 

as…as. 

Príslovky too a enough. 

 

17 

Vzory a ideály – 

5 Heroes 

4. Vyjadriť názor 

14. Dať ponuku a reagovať na 

ňu. 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Žiadať niekoho 

o niečo. 

Odpovedať na žiadosť. 

Navrhnúť niekomu, 

aby niečo urobil. 

Navrhnúť niekomu, 

aby sme spoločne 

niečo urobili. 

Ponúknuť pomoc. 

Navrhnúť, že niečo 

požičiam/darujem. 

Odpovedať na návrh. 

 

Predprítomný jednoduchý 

čas v kladných, záporných 

a opytovacích vetách + 

krátke odpovede. 

Predprítomný čas s použitím 

výrazov for, since, ever, 

never. 

Nepravidelné tvary slovies 

v predprítomnom čase. 

17 

Človek na cestách – 

6 Incredible journeys 

2. Vypočuť si a podať 

informácie. 

8. Vyjadriť očakávania a 

reagovať na ne. 

16. Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti. 

Informovať sa. 

Potvrdiť a trvať na 

niečom. 

Začleniť informáciu. 

Vyjadriť spokojnosť. 

Vyjadriť nespokojnosť, 

posťažovať sa. 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojno

Rozdiely medzi minulým 

jednoduchým 

a predprítomným 

jednoduchým časom. 

Kvantifikátory (some, many, 

a lot of…). 

Nepočítateľné podstatné 

mená. 

 

16 
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Témy Kompetencie Funkcie Jazyková dimenzia ČD 

sť. 

Voľný čas a záľuby – 

7 On screen 

4. Vyjadriť názor. 

15. Reagovať na niečo, čo sa 

má udiať v budúcnosti. 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Varovať pred 

niekým/niečím. 

Poradiť. 

Vyjadrenie budúcností 

pomocou will a be going to. 

Vyjadrenie budúcnosti 

pomocou prítomného 

priebehového času. 

Prvá podmienka. 

16 

Mládež a jej svet – 

8 Good friends 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam. 

12. Reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie 

povinností. 

18. Korešpondovať 

Vyjadriť príkaz/zákaz. 

Vyjadriť morálnu alebo 

sociálnu normu. 

Žiadať o povolenie 

a súhlas. 

Dať súhlas. 

Odmietnuť. 

Ospravedlniť (sa). 

Začať list. 

Rozvinúť obsah listu. 

Ukončiť list. 

Používanie modálnych 

slovies na vyjadrenie 

povinnosti, zákazu a dávanie 

rád. 

Druhá podmienka. 

16 

Kultúra a umenie – 

9 World of music 

4. Vyjadriť názor 

9. Predstaviť záľuby a vkus 

Vyjadriť názor. 

Vyjadriť súhlas. 

Vyjadriť nesúhlas. 

Vyjadriť presvedčenie. 

Vyjadriť, čo mám rád, 

čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám 

rád. 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem. 

Pasívne formy v prítomnom 

jednoduchom čase 

a minulom jednoduchom 

čase. 

Porovnanie aktívu a pasívu 

v angličtine. 

17 
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5 Tematické okruhy a slovná zásoba 

 

5. ročník 

 

Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

Úvod – Starter Unit školské pomôcky dictionary, ruler, pencil sharpener 

 farby purple, pink, yellow 

Rodina a spoločnosť – 1 My 

world 

štáty a národnosti Canada, Canadian, Morocco, 

Moroccan, Japan, Japanese 

 rodinní príslušníci uncle, cousin, great-grandfather 

Človek a príroda – 2 Appearance časti tela ľudí a zvierat hand, tail, neck, tooth 

 opis osoby tall, short, wavy (hair), round 

(face) 

Výživa a zdravie – 3 Healthy 

living 

jedlo pasta, cake, strawberries 

 voľnočasové aktivity read comics, stay up late, talk on 

the phone 

Krajiny, mestá a miesta – 4 Out 

and about 

miesta v meste restaurant, library, museum 

 krajinné prvky beach, lake, mountain 

Vzdelávanie a práca – 5 School 

life 

denné návyky have/take a shower, do 

homework, tidy/clean up you 

room 

 predmety v škole geography, history, science 

Šport nám, my športu – 6 Sport 

for all 

športy dive, train, score, catch 

 vyjadrenie názoru amazing, exciting, difficult 

 

6. ročník 

 

Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

Náš domov –  

7 House and home 

izby a nábytok cooker/stove, desk, mirror 

 elektronické zariadenia remote, laptop, dishwasher 

Človek na cestách – 8 Travel dopravné prostriedky boat, taxi/cab, tram 

 cestovanie climb mountains, take photos, buy 

souvenirs 

Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti – 9 Celebrate! 

odev a doplnky scarf, trainers/sneakers, coat 

 počasie a ročné obdobia winter, dry, windy, autumn/fall 
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Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

Voľný čas a záľuby – 1 Film and 

TV 

filmové žánre thriller, animated, horror, action 

 televízne žánre documentary, the news, soap 

opera 

Človek na cestách – 2 Adventure vonkajšie aktivity camp, hike, fish, chop 

 pocity jealous, nervous, surprised 

 

7. ročník 

 

Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

História a spoločnosť – 3 History presúvanie arrive, ride, sail, take off 

 prírodné katastrofy floods, earthquake, famine 

Krajina, ktorej jazyk sa učím – 

4 Myths and legends 

opis osoby – povaha stubborn, shy, cruel, wise 

 pohyb lift, push, drop 

Svet financií – 5 Possessions financie borrow, swap, spend 

 výpočtová technika screen, keyboard, speakers 

Profesia a pracovný život – 

6 Make a difference 

práca engineer, lifeguard, vet, police 

officer 

 zdravotné problémy headache, stomachache, 

temperature 

Kultúra a umenie – 7 Ambitions životné udalosti get a job, learn to drive, leave 

home 

 hudobné nástroje saxophone, flute, drums 

 

8. ročník 

 

Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

Človek a príroda – 8 The world 

we live in 

materiály a obaly glass, plastic, can, jar 

 ohrozené zvieratá panda, polar bear, turtle 

Mládež a jej svet – 9 Fun and 

games 

hry give up, guess, roll the dice 

 zaujímavé miesta castle, campsite, safari park 

Voľný čas a záľuby – 1 Free time voľnočasové aktivity draw cartoons, play an 

instrument, learn a language 

 opis povahy energetic, lazy, selfish 

Veda a technika v službách 

ľudstva – 2 Technology 

IT send an e-mail, write a blog, post 

a comment 
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Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

 zamestnania electrician, artist, politician 

3 Strange but true! predložky around, over, along 

 prídavné mená zakončené na -ed/-ing bored/boring, annoyed/annoying 

 

9. ročník 

 

Tematické okruhy Slovná zásoba Príklady 

Krajiny, mestá a miesta – 

4 Special places 

pamiatky tomb, ruin, temple 

 tvorba prísloviek z prídavných mien quiet – quietly, easy – easily, fast 

– fast 

Vzory a ideály – 5 Heroes dobročinné aktivity wash cars, collect donations, sell 

badges 

 frázy s make a do make friends, make money, do 

your best, do homework 

Človek na cestách – 6 Incredible 

journeys 

cestovanie arrive, plan a trip, set off 

 expresívne prídavné mená terrifying, boiling, delighted 

Voľný čas a záľuby – 7 On 

screen 

film producer, stunt, win an award 

 prípony -ion, -ment,  

Mládež a jej svet – 8 Good 

friends 

medziľudské interakcie interrupt a conversation, arrive 

early, be polite 

 kolokácie slovies a pods. mien give advice, tell jokes, have fun 

Kultúra a umenie – 9 World of 

music 

hudba a record, record a song, go on 

tour 

 záporné predpony im-, in-, un- 
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