
Krúžok Hravá angličtina – ročný plán                         šk. rok 2020-21 
 

Vyučujúce:     Bc. Krnová Erika– vyučuje v IV. triede 

            Holbojová Zuzana – vyučuje v IV. triede 

 

Bc.Kalmanová Martina – vyučuje v VIII. triede 

Bc. Kvasnicová Nikola – vyučuje v VIII. triede 

 

Výučba bude prebiehať  v popoludňajších hodinách 1 x týždenne 

 

 Zameranie: Vytvoriť základy pre učenie sa jazyka v budúcnosti, rozvíjať podporné funkcie, 

mechanizmy, stratégie, postoje, ktoré uľahčia a urýchlia učenie sa cudzieho jazyka neskôr 

v škole. ( s dôrazom viac na usmerňovanie celkového optimálneho vývinu v rámci potenciálu 

daného dieťaťa ako na špecifiká cudzieho jazyka  

  

 Metódy a stratégie výučby: 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 

 

 

 

X/2020    HELLO ( Ahoj) 

 

- pozdraví, predstaví, rozlúči  sa 

- vyjadrí súhlas/nesúhlas Are you Ben? Yes/No. 

- pracovný list – This is me 

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

    - Pohybovka:  Everybody Up 

            

 

 XI/2020   COLOURS ( Farby), NUMBERS ( Čísla 1-10 ) 

FRUITS and VEGETABLE (ovocie a zelenina) 

 

-pomenuje farby 

-What colour is this? - flashcards 

-pracovný list – socks 

-použitie interaktívnej tabule, BeeBot  

      -Pesničky:  Coloursong,  Blue is the sky 

    

-počíta od 1 – 10 

-How many? (Koľko),  

-vypracovanie pracovného listu - čísla 

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

          -Básničky: How many?, Numbers 

    

-pomenuje ovocie a zeleninu 

-pomenuje farbu ovocia a zeleniny: What colour is... 

- I like...I do not like... mám rád/nemám rád 

 

 XII/2020  TOYS ( Hračky) / CHRISTMAS ( Vianoce) 

 

   -pomenuje hračky , vyhľadá hračky v triede 



   - pomenuje čo patrí k Vianociam 

   - pracovný list – hračky 

 

   - Pesničky: Jingle bells, We wish you a Merry X-Mas 

 

I/2021    SHAPES ( Geometrické tvary) WINTER (Zima) 

-pomenuje základné geometrické tvary 

- použitie interaktívnej tabule 

      -Pesničky: Shapes, Shapesong, Twinkle, twinkle, little star 

 

-pomenuje znaky zimy ( snow, snowman...) 

- pomenuje zimné športy (skiing, snowboarding...) 

- stvárňuje zimné športy pohybovou improvizáciou 

-Pesnička:  I’m A Little Snowman.  

 

II/2021  OPAKOVANIE - naučených piesní, básní, slovnej zásoby za I. polrok 

 

 

 III/2021    BODY PARTS; MY HEAD ( Ľudské telo, tvár) 

                 

-pomenuje častí tela, tváre 

-pracovný list – kreslenie na základe ústnych inštrukcií 

-hrá sa pexeso   

-použitie interaktivnej tabule 

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

     -Pohybovka: Hands Up, Everybody up 

 

IV/2021   TRAFFIC (Dopravné prostriedky) 

 

-vymenuje  základné dopravné prostriedky 

-pracovný list Traffic 

- Pesničky: Wheels on the bus, One blue car 

 

ANIMALS (Zvieratá) – pet, farm, ZOO 

- rozlíši a pomenuje  zvieratá na farme, v Zoo, domácich miláčikov 

- pracovný list – animals  

-  hrá sa pexeso 

- Pesničky: Bingo, Baa-baa-black sheep, Old McDonald 

     

 

  V/2021    FAMILY ( Rodina) 

 

-vymenuje členov rodiny 

- pracovný listov – kreslenie rodiny 

- Koľko členov má tvoja rodina – How many? 

-použitie  interaktivnej tabule,  BeeBot 

      -Pesničky: Family, Brother John 

     

 

 

   VI/2021  OPAKOVANIE – naučených piesní, básní, hier za II. polrok 


