
ROČNÝ PLÁN Z ANGLICKÉHO JAZYKA šk. rok 2018/19 

 

Vyučujúce:   Tatiana Braban 

   Bc. Martina Kalmanová  

 

Zameranie: deti sa hravou formou prostredníctvom jednoduchých piesní, pohybových hier, 

príbehov,vyfarbovaním pracovných listov oboznámia s cudzím jazykom. Osvoja si základnú slovnú 

zásobu ako na aktívnej tak aj na pasívnej úrovni. Tak tiež si deti uvedomia, že medzi nami žijú 

ľudia, ktorí rozprávajú iným jazykom. 

 
Výučba bude prebiehať v predškolských triedach, v dopoludňajších hodinách 1krát týždnne. 

 

   OKTÓBER:     HELLO ( Ahoj) 

 pozdraví, predstavi, rozlúči ť sa 

 vyjadriť súhlas/nesúhlas Are you Ben? Yes/No. , PL – This is me 

    Pesničky: Hello, EasyGoodbey, Hi,how are you? 

    Pohybovka:  Everybody Up 

            

 

    NOVEMBER:    COLOURS ( Farby), NUMBERS ( Čísla 1-10 ) 

 pomenuje farby 

 What colour is this? - flashcards 

 pracovný list – socks 

  použitie interaktívnej tabule, BeeBot včielka 

    Pesničky:  Coloursong,  Blue is the sky 
    

 počítať od 1 – 10 

 How many? (Koľko),  

 vypracovanie PL - čísla 

   Pesničky: 1,2,3 včelička je Bee, 1,2,3,4,5 jump, 10 in the bed 

   Básničky: How many?, Numbers 

 

 

 DECEMBER:    BIG OR SMALL ( Veľký alebo malý) 

 pomenuje protiklady 

 pracovný list – Big or Small 

   Pesničky: Open Shut them 

 otvorená hodina pre zákonných zástupcov – ukážka výučby novej slovnej zásoby, 

zopakovanie osvojených znalostí. 

 
 

 

JANUÁR:     SHAPES ( Geometrické tvary) 

 pomenovať základné geometrické tvary 

    Pesničky: Shapes, Shapesong 

 

 

FEBRUÁR:   OPAKOVANIE - naučených piesní, básní, slovnej zásoby za I. Polrok 

 



 

 

 MAREC:  BODY PARTS; MY HEAD ( Ľudské telo, tvár) 

                 

 pomenuje častí tela, tváre 

 PL – Drak – kreslenie na základe ústnych inštrukcií 

 pracuje s pexesom   

 použitie interaktivnej tabule 

  Pesničky: Body parts, Head, shoulders, I'm Robot  

  Pohybovka: Hands Up, Everybody up 

 

 

APRÍL :     TRAFFIC (Dopravné prostriedky) 

 vymenuje  základné dopravné prostriedky 

 vypracuje pracovný list Traffic 

   Pesničky: Wheels on the bus, One blue car 

 

 

  MÁJ:      FAMILY ( Rodina) 

 vymenuje členov rodiny 

  pracovný listov – kreslenie rodiny 

  Koľko členov má tvoja rodina – How many? 

 použitie  interaktivnej tabule, včielka BeeBot 

   Pesničky: Family, Brother John 

   Básnička: Father, mother 

 

 

   JÚN:   

                 OPAKOVANIE – naučených piesní, básní, hier 

 

 

   STRATÉGIE: reprodukcia piesní, básní, hudobno-pohybové hry, vypracovanie PL, použitie 

interaktivnej tabule, včielka BeeBot, flashcards, hry s loptou, odpovedanie na otázky, priraďovanie, 

používanie The Blue Book materiálov, Mouse and me materiálov. 

 

Deti si hravou formou osvoja základnú slovnú zásobu na aktívnej aj pasívnej úrovni 


