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M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IX. I. 
 
11 hod. 

 
Welcome unit 

 
1.Úvodná hodina 
 
2. Opakovanie učiva zo 
siedmeho ročníka  

  
Byť si vedomý potreby  
učenia sa angl. jazyka, 
dopĺňať si vedomosti 

a rozvíjať zručnosti. 
Oboznámiť sa s učivom 
a s učebnicou a jej 
sprievodcami. 

Využívajú sa nasledovné 
formy a metódy : 
 
motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačný výklad, 
motivačné rozprávanie, 
besedy, motivačné 

demonštrácie   
 
expozičné metódy: 
výklad, vysvetľovanie, 
opis, demonštrácia, 

metóda ukážky, metóda  
pozorovania, 
napodobňovania, metóda 
hry, metódy s heuristickou 
funkciou, samostatná 
práca žiakov 
 

  fixačné metódy: 
metódy opakovania ( 
ústne a písomné 
opakovanie 
 

  
Učebnica 
 
Pracovný zošit 
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
CD prehrávač 
 
Obrázky  
 
Plagáty 
 
IKT 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

  diagnostické metódy: 
metódy pozorovania, 
metódy rozhovoru a 
jednotlivé formy práce 

IX/II.  
 
 

 
3. Opakovanie učiva zo 
siedmeho ročníka 
 
 4. Opakovanie učiva zo 
siedmeho ročníka 
 
5. Opakovanie učiva zo 
siedmeho ročníka 
 
  

 
Zopakovať si základné 
vedomosti zo siedmeho 
ročníka , počúvať, pýtať sa 
a reagovať na otázky. 

 

Zopakovať si prítomný, 
 minulý čas a  stupňovanie  
prídavných mien. 
 
 
 

 

   

IX/III.  
Tematický celok  - 1 
Cesta za 
dobrodružstvom 

  
6. Rozšírenie slovnej 
zásoby 
 
7. Cesta za 
dobrodružstvom – časť 1 
 
8. Doplnkové cvičenia  -
PZ 

 
Pracovať so slovníkom ,   
hľadať a používať vhodné  

výrazy v kontexte.   
 
Opísať príbeh v minulom 
čase. 

Používať minulý čas 
jednoduchý a priebehový. 
  

Demonštračná metóda : 
obrazy, modely.  
 
Projektová metóda : 
riešenie projektu, práca 
s knihou a textom, 
využívanie podstatných 
informácií. 

  
OSR 
 
Rešpektovať 
rôzne typy ľudí 
a ich názory 
a prístupy 
k riešeniu 
problémov 

  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

  

IX/IV.   
9. Cesta za 
dobrodružstvom  časť – 
2 
 
10. Väzba  „ zatiaľ čo „ 
a minulý čas 
 
11. Doplnkové cvičenia  
PZ 

 
 Pochopiť príbeh ,  prečítať 

a porozprávať podľa 

obrázkovej predlohy 

 

Používať väzbu  „ while „  

( zatiaľ čo ) v minulom 

čase jednudochom 

a priebehovom. 

 

Zopakovať,  precvičiť 

a upevniť učivo. 

   

X/I. 
12 hod. 

 
 

 
12. Väzba  „ used to „ 
 
13. Doplnkové cvičenia 
PZ 
 
14. Fonetické cvičenia „ 
wh“ 

Naučiť sa používať slovesá 
v minulom čase. 
 
Používať väzbu „ used to „ 
na vyjadrenie  dejov 
a stavov, ktoré v minulosti 
boli bežné. 
 
Naučiť sa  slová s  „wh“ 

vie ich správne vysloviť. 

Dokázať a  identifikovať 

predmety na základe 

počutého. 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

X/II.   
15. Posluch 
s porozumením   
 
16. Písanie príbehu – 
Vynálezcovia v Číne 
 
17. Príslovky 
 

 

Počúvať , porozumieť 

a reprodukovať  text 

 

Pracovať so slovníkom 

a a aplikovať svoje 

vedomosti na vytvorenie 

príbehu 
 

 

Naučiť sa správne 

používať príslovky 
 

  
 
MUV 
 
Spoznať rozličné 
tradičné aj nové 
kultúry 

 

X/III.   
18. Komiks - časť 1 
 
19. Priama reč 
 
20. Zhrnutie učiva prvej 
lekcie 
 
21.  Kontrolná práca 
   

Schopnosť rozoznať 
podstaty a detaily. 
 
Porozumieť obrázkovému 
príbehu a vyjadriť sa 
k obsahu. 
 
Rozvíjať jazykové zručnosti 
 
Zopakovať si  slovnú 
zásobu a gramatiku danej 
lekcie a aktívne používať 
v bežnej komunikácii. 
 
Udržať pozornosť 
a pochopiť zámer zadanej 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

úlohy. 
 

X/IV.  
 
Tematický celok   2 
 
Na horách 

 
22. Rozšírenie slovnej 
zásoby  
 
23. Na horách – č. 1 
 
24. Účelové vety 
 
 

 
Osvojiť si novú slovnú 
zásobu. 
Pochopiť príbeh a reagovať 
na obsah.  
  

Vedieť správne používať  

účelové vety a zaradiť do 

bežnej komunikácie. 

 

Komunikovať v anglickom 

jazyku po stránke 

obsahovej, lexikálnej 

a gramatickej. 

  
 
OSR 
 
Osvojiť si , 
využívať a ďalej 
rozvíjať zručnosti 
komunikácie 
a vzájomnej 
spolupráce 

 

XI.I. 
 
12 hod. 

 
 

 
25. Na horách – 
prerozprávanie príbehu 
 
26. Doplnkové cvičenia 
 
27. Opisný tvar slovesa „ 
musieť „ 
 

Zachytiť  informácie 
z textu a odpovedať na 
vopred zadané otázky. 
 
Aktívne používať slovnú 

zásobu a gramatické 
štruktúry danej  lekcie. 
 

Správne používať opisný 
tvar slovesa „ musieť „ 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

XI.II. 
 

 
 

 
28. Doplnkové cvičenia 
 
29. Fonetické cvičenia   - 
„ ch“ 
 
30. Posluchové cvičenie 

 
Zaradiť do komunikácie 
sloveso musieť  
a zdokonaľovať sa 
v gramatike. 
Rozvíjať výslovnosť  „ ch“ 
pomocou napodobňovania 
a opakovania  
Schopnosť počúvať za 
účelom  zistenia podstaty 

a detailov. Vedieť 
priraďovať obrázky 
k textu. 

 

   

XI.III.   
31. Použitie odsekov  
PZ 
 
32. Písanie príbehu  
o prázdninách 
 
33. Komiks č. 2 
 

 
Správne používať odsek 
a zdokonaľovať sa 

v rôznych formách . 
 
Rozvíjať jazykové 
a lexikálne zručnosti pri 
tvorbe príbehu. 
 

Porozumieť obrázkovému 
príbehu a vyjadriť sa 

k obsahu.  

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

XI.IV.   
34. Doplnkové cvičenia   
 
35. Portfólio  1 – 2 
 
36. Zhrnutie učiva druhej 
lekcie 

Dopĺňať si vedomosti a 
rozvíjať zručnosti, prepájať 
ich s už osvojeným učivom, 
systematizovať ich a 
využívať ich pre svoj ďalší 
rozvoj. 
 
Zadanie projektu 1 na 
tému „ Čo sa stalo „ 
 
Napísať štruktúru, 
prípravu na projekt 
 
Zopakovať,  precvičiť 

a upevniť učivo druhej 

lekcie. 
 

   

XII.I. 
 

 
Tematický celok – 3 
 
Tunely a mosty 

 
37. Kontrolná práca 
 
38. Rozšírenie slovnej  
zásoby 
 
39. Tunely  - práca 
s textom 
 
  

 
Udržať pozornosť 
a pochopiť zámer zadanej 
úlohy.  
 
Pracovať so slovníkom 
a osvojiť si novú slovnú 
zásobu tretej lekcie. 
 
 
 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 

XII. II.   
 
40. Podstatné mená 
 
41. Mosty – práca 
s textom 
 
42. Trpný rod  

 
 
Použiť podstatné mená na 

pomenovanie vecí, zvierat 
a osôb. 

 
Pochopiť príbeh 
a reagovať na obsah 
a reagovať na zadané 

otázky. Komunikovať 
v anglickom jazyku na 
veku primeranej úrovni po 
stránke obsahovej, 
lexikálnej a gramatickej. 
 
 

 

  
 
 
 
Čitateľská 
gramotnosť: 
 
Vedieť vyhľadať 
priamu 
informáciu po 
prečítaní textu 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

XII.III.   
43. Doplnkové  cvičenia 

 
Naučiť sa používať trpný 
rod a využiť získané 

vedomosti a zručnosti 

v samostatnej práci. 
 
 

   

I.II. 
10 
 hod. 

 
 

 
44. Prídavné mená 
končiace na  -„ed , ing „ 
 
45. Doplnkové cvičenia 
 

 

Počúvať , porozumieť 

a reprodukovať dialóg. 

 

Naučiť sa správne 

používať prídavné mená 

končiace sa na „ ed a ing „ 

 

 Zdokonaľovať sa 

v rôznych formách opisu. 

 

   

I.III.   
46. Fonetické cvičenia  - 
„ful“ 
 
47. Posluchové cvičenie 
 
48. Anglická pieseň 

 
Rozvíjať výslovnosť 
pomocou napodobňovania 
a opakovania slov   s „ 

ful“. 
Rozvíjať jazykové 
a komunikačné schopnosti 
počúvania  
s porozumením 
a rozprávania. 
Komunikovať v súlade 

komunikačnou situáciou. 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 

Porozumieť textu piesne 

a identifikovať slová ktoré 

sa rýmujú. 

I.IV.   
49. Príslovky spôsobu 
 
50. Prezentácia projektu 
č. 1 
 
51. Informácie a grafy 
písanie príbehu 

 
Naučiť sa správne 
používať príslovky 

spôsobu. Hľadať špecifické 
informácie v čítanom 

texte. 
 
Prezentovať projekt  
a využiť získané 

zručnosti v samostatnej 
práci. 
 
Naučiť sa používať 
informácie, vysvetlenie 
a grafy a aplikovať svoje 
vedomosti na vytvorenie 

príbehu. 

 
 

  
TP a PZ  
 
Vedieť vhodným 
spôsobom 
zareagovať 
v rôznych 
kontextových 
situáciách 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

II.I. 
 
9 hod. 
 
 

  
52.  Tunel – tvorba 
príbehu  PZ 
 
53. Doplnkové cvičenie 
 
54. Komiks č. 3  

 
 Používať výkladový 
slovník a opísať príbeh 

podľa obrázkov. 

 
Aktívne používať slovnú 
zásobu a gramatické 
štruktúry danej lekcie.  
Správne komunikovať 

a reagovať  v rôznych 
situáciách. 
 

Počúvať za účelom zistenia 

podstaty a detailov. 

 

Vedieť prerozprávať 

príbeh a pomenovať hlavné 

body príbehu. 

   

II.II.   
55. Zhrnutie učiva tretej 
lekcie 
 
56. Kontrolná práca 
 
57. Rozšírenie slovnej 
zásoby 

 
Zopakovať si vedomosti a  
aktívne používať slovnú 
zásobu a gramatické 
štruktúry danej lekcie. 
 
Udržať pozornosť 

a pochopiť zámer zadanej 

úlohy. 
 
Používať výkladový slovník 
a rozvíjať slovnú zásobu.  
 

 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

II.III.  
Tematický celok – 4 
 
Neuveriteľné  
konštrukcie 
 

 
58. Propagačný leták – 
práca s textom 
 
59. Prídavné mená 
 
60. Prospekty  - práca s 
textom 

 
Pochopiť príbeh  
a reagovať na obsah. 

Zdokonaľovať sa 

v rôznych formách opisu. 
 
Správne používať prídavné 
mená 
 

Naučiť sa vytvoriť letáky 
a prospekty.  
 
 

   

III.I. 
12 hod.  

  
61. Doplnkové cvičenia 
 
62. Predprítomný čas 
 
63. Použitie slov „ ever, 
never „ 

 
Aktívne používať slovnú 

zásobu a gramatické 
štruktúry danej lekcie. 
  
Konverzovať spolužiakom 
, klásť otázky a odpovedať 
na ne. 
 

 Naučiť sa používať 
predprítomný čas  
a zaradiť do komunikácie 
výrazy  „ ever, never „. 
 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

III. II.   
64. Posluchové cvičenie 
na predprítomný čas 
 
65.Fonetické cvičenie  - 
„un“ 
 
66.  Vlastné mená 

 
Porozumieť podstate 
počutého textu  a vytvoriť 

vety v predprítomnom  

čase.  
 
 
Rozvíjať výslovnosť  
pomocou napodobňovania 

a opakovania slov s „un“ 
 
Správne používať vlastné 
mená  
 
 

   

III.III.   
67. Písanie letáku 
 
68. Komiks  č. 1 
 
69. Zámok v Škótsku 
 
 

 

 Naučiť sa pracovať 
s informáciami z letákov. 
Používať naučenú slovnú 
zásobu a vytvoriť príbeh. 
 
Vypočuť si  zvukovú 
nahrávku , diskutovať 
a vyjadriť svoj názor. 
 
Využiť získanú lexikológiu 
a napísať príbeh. 
 
 
 
  

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

III.IV.   
70. Posluchové cvičenie 
 
71. Portfólio 3 – 4 
 
72. Zhrnutie učiva štvrtej 
lekcie 
 

 
 
Rozvíjať jazykové 

zručnosti počúvania  

s porozumením. 
 
Aktívne používať doteraz 
osvojený cudzí jazyk 
pomocou portfólia. 

 
Používať naučenú slovnú 
zásobu a gramatické 
štruktúry danej lekcie. 
 
Zadanie projektu 2 na 

tému – Mosty a tunely  

 
Napísať štruktúru 
a prípravu na projekt 
 

   

IV.I. 
 
 8 
hod. 

 
Tematický celok – 5  
 
Staroveké príbehy 
 
 

 
73. Kontrolná práca 
 
74. Rozšírenie slovnej 
zásoby 
 
75. Divadelná hra  - 
práca s textom 
 

 
 

 Udržať pozornosť pri 
prijímaní informácií 
a pochopiť zámer zadanej 
úlohy. 
 

Pracovať s výkladovým 

slovníkom a obohatiť 
slovnú zásobu. 
 
 
Vedieť prerozprávať príbeh 
a pomenovať hlavné body 

  
 
MDV 
 
Pochopiť 
a rozlíšiť pozitíva 
a negatíva 
využívania 
a vplyvu médií 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

 

IV.II   
76. Príbeh z antiky -
čítanie príbehu 
 
77. Predprítomný čas  -  
„yet , just „ 
 
78. Doplnkové cvičenia 

 
Naučiť sa definovať 
prečítaný text . Tvoriť vety 

s použitím slovies 
v rôznych časoch. 

 
Správne používať a tvoriť 
vety v predprítomnom  
čase s použitím slov „ 

práve a ešte „.  
 
Komunikovať v anglickom 
jazyku na veku primeranej 
úrovni po stránke 
obsahovej , lexikálnej 
a gramatickej. 

Aktívne využívať doteraz 

osvojený cudzí jazyk 
a zdokonaľovať sa 
v rôznych formách opisu. 
 
 
  

   
 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

IV. III.   
79. Fonetické cvičenia  - 
„dis“ 

 
Precvičovať výslovnosť  
s prefixom „ dis „ 

a konverzovať 

spolužiakom , klásť otázky 
a odpovedať na ne. 

   

IV.IV.   
80. Prezentácia projektu  
č. 2 
 
 

 
Prezentovať projekt 2 – 
Využiť získané 

zručnosti v samostatnej 
práci. Chápať potrebu 

vzdelávania sa 
v cudzom jazyku. 

  
TP a PZ 
 
Na základe 
získaných 
informácií 
formulovať 
jednoduché 
uzávery 

 

V.I. 
 
11 
hod. 
 
 

  
81. Posluchové cvičenie 
 
82. Príslovky miesta 

 

Pochopiť zvukovú 
nahrávku a reagovať na 
obsah. Zachytiť informácie 
a odpovedať na vopred 
zadané otázky. 

Komunikovať so 
spolužiakmi v rôznych 

formách . 
 
Správne používať 
príslovky miesta  
v komunikačných 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

situáciách a tvoriť vety 
s použitím prísloviek 
miesta. 

V.II  
 

 
83. Písanie divadelnej 
hry 
 
84. Doplnkové cvičenia 

 
Používať bežné frázy 
a jazykové zručnosti na 

napísanie divadelnej hry. 
 

Pracovať so slovníkom 
a aplikovať vedomosti na 
vytvorenie príbehu. 
 

Komunikovať v anglickom 
jazyku diskutovať 
a vyjadriť svoj názor. 
 
 
 
 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

V.III. 
 

 
 
 

 
85. Komiks č. 2 
 
86. Zhrnutie učiva piatej 
lekcie 
 
87. Kontrolná práca 

 

 
Porozumieť obrázkovému 
príbehu a vyjadriť sa 
k obsahu. 
 
Používať doteraz naučenú 
slovnú zásobu danej lekcie 
, tvoriť vety a komunikovať 
v súlade komunikačnou 
situáciou. 
 
Udržať pozornosť pri 
prijímaní informácií 
a pochopiť zámer zadanej 
úlohy. 

   

V.IV  
 
Tematický celok – 6 
 
Legenda zo 
staroveku 
 

 
88. Rozšírenie slovnej 
zásoby 
 
89. Čítanie bájky 
 
90. Doplnkové cvičenia 

 
Oboznámiť sa novou 
slovnou zásobou danej 
lekcie pomocou 

výkladového slovníka.  
 
Porozumieť novému textu 

a aplikovať nové 
vedomosti na rozprávanie. 
Rozumieť textu a naučiť sa 
pýtať na veci . 

 
Používať prídavné mená 
a podstatné mená  

  
Čitateľská 
gramotnosť 
 
Dokázať 
identifikovať 
kľúčové slová v 
texte 
 
 
 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

v konverzácii opisujúce 
charakter. 

VI. I. 
 
8 hod. 

 
 

 
91. Vzťažné vety 
 
92. Zvolacie vety 

 
 
Používať naučenú slovnú 

zásobu a tvoriť  vzťažné 
a zvolacie vety.  

Schopnosť doplniť 
rozhovory na základe 
počutého textu. 
 

 
 

   

VI.II.  
 

 
93. Fonetické cvičenie  
„er“ 
 
94. Písanie básne 
 
95.  Komiks -  časť 3 

 
Rozvíjať výslovnosť 
pomocou napodobňovania 
a opakovania. Aktívne 

využiť získané zručnosti 
v samostatnej práci. 

 
Aktívne využívať doteraz 
osvojený cudzí jazyk na 
napísanie básne. 
 

 
Porozumieť obrázkovému 

   



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

príbehu a reagovať na 
obsah . Rozvíjať jazykové 
zručnosti počúvania 

s porozumením 

a rozprávania. 

VI.III.   
96. Zadanie projektu č. 3 
      
 
 
97. Portfólio –   5-6 

 
 
Vypracovať  štruktúru 

a prípravu na projekt č. 
3 na tému  „ Ľudia zo 

staroveku „ 
 
Komunikovať v anglickom 
jazyku na veku primeranej 

úrovni po stránke 
obsahovej, lexikálnej 
a gramatickej.  

   

VI.IV.   
98. Prezentácia projektu 
č. 3 
    ( Ľudia zo staroveku ) 
 
99. Zhrnutie učiva šiestej 
lekcie 

 
Prezentovať projekt – 
využiť získané 

zručnosti a vedomosti 
v samostatnej práci. 

 
Chápať potrebu 
vzdelávania sa v cudzom 
jazyku a zdokonaľovať sa 
v rôznych formách  opisu. 

  
TP a PZ 
 
Identifikovať 
a popísať 
problém 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy práce: Prierezové témy: Poznámky: 

       

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj  - OSR 

Multikultúrna výchova  - MUV 

Mediálna výchova  - MDV 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti – TP a PZ 

Enviromentálna výchova  -ENV 

 


