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Predmet: Anglický jazyk druhý ročník  

Názov učebnice: Matt the Bat 2/autorky: M. Karásková, K. Zítková, K. Dvořáková 

Počet hodín: 1 vyučovacia hodina týždenne/33 hodín ročne 

Mesiac 

Počet 
vyučovacích 

hodín v 
mesiaci 

Vzdelávacia 
oblasť/tematický 

celok 
Názov témy Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

Žiak vie/dokáže: 

Strany 
v PU 

September 3 Ahoj opäť! Poďme sa hrať! Činnosti a aktivity 
Nové akčné slovesá 
Slovná zásoba play footbal,  run 
fast,  skip,  fly, jump,  clap,  draw,  
sing,  count,  read 
Sloveso can/can´t 
Otázka Can you...?  
Kladná a záporná odpoveď  Yes, I 
can/No, I can´t 
Opakovanie 
 
 

- porozumieť základným 
frázam, zopakovať ich 
a názorne predviesť jednotlivé 
činnosti 
- používať nové slová 
v krátkych vetách 
- reagovať krátkou odpoveďou 
na otázku Can you...? 
- použiť slovné spojenia Yes, I 
can/No, I can´t  
- komunikovať o tom, čo vie 
alebo nevie robiť 
- požiadať o pomoc 
- poďakovať 
- preukázať nadobudnuté 
poznatky 
- samostatne sa ohodnotiť  

6 – 7 

Aj ty to dokážeš? 8 – 9 

Lucy nevie tancovať 10 – 
11 

Október 4 Vieš mi pomôcť? 

Angličtina je ľahká 1 

12 – 
13 

Ovocie a zelenina Veľké červené jablko Ovocie a zelenina 
Slovné spojenie  My favourite fruit 
is...   
Niektoré vlastnosti ovocia a 
zeleniny 
Sloveso like v 1. osobe 
Zápor slovesa like 

- rozlišovať  a pomenovať 
jednotlivé druhy ovocia a 
zeleniny 
- priradiť ovociu a zelenine 
vlastnosti, farby 
- použiť frázu My favourite 
fruit is...  

14 – 
15 

Smoothie 16 – 
17 

So zeleninou je 18 – 
19 



zábava Pieseň 
Privlastňovacie zámená my, your 
Slovný prízvuk 
 
 

- vyjadriť, čo mám alebo 
nemám rád 
- porozumieť textu piesne 
- rozlíšiť zámená my, your 
- opakovať slová so správnym 
prízvukom 

November 3 Typické jedlá Slovná zásoba – jedlá a nápoje 
Sloveso love  
Počúvanie príbehu 
Fráza Can you pass the...? 
Množné číslo podstatných mien 
 
 

- oboznámiť sa s typickým 
jedlom v rôznych krajinách 
- osvojiť si a používať novú 
slovnú zásobu 
- porozumieť slovesu love a 
použiť ho vo vetách 
- počúvať príbeh s 
porozumením 
- vypýtať si, použiť frázu Can 
you pass the...? 
- poznať tvary niektorých 
podstatných mien v množnom 
čísle 

20 – 
21 

Raňajky 22 – 
23 

Čas na čaj 24 – 
25 

December 3 Mám rád zmrzlinu Precvičovanie slovesa like v kladnej 
a zápornej vete I like.../I don´t like... 
Písanie názvov jedál 

- aktívne používať spojenia 
I like.../I don´t like 
- písať názvy niektorých jedál 

26 – 
27 

Vegetariáni 

 

Počúvanie príbehu s porozumením 
Výslovnosť v, w 
 

- počúvať s porozumením 
- poďakovať, poprosiť, 
ospravedlniť sa 
- pochopiť správnu výslovnosť 
slov s v, w  
- správne zopakovať slová  

28 

Angličtina je ľahká 2 Opakovanie, hodnotenie a 
sebahodnotenie 

- označiť správnu odpoveď 
- ohodnotiť sa 

29 

Sviatky Ježiško Počúvanie s porozumením 
Pieseň 
Fráza: The (snowboard) is for... 

- porozumieť vianočnému 
príbehu 
- zaspievať vianočnú pieseň 

62 – 
63 



- precvičiť novú frázu 

Január 3 Priatelia Ben má štrnásť Čísla od 11 do 20 
Rodina 
Príbeh 
Otázka Who is this? 
Zámená his/her 
 

- vymenovať čísla od 11 do 20 
- spočítať predmety 
 - pomenovať a zapísať členov 
rodiny podľa obrázka alebo 
fotografie  
- poznať rodinné 
vzťahy 
- vedieť odpovedať na otázku 
Who is this? This is... 
- rozumieť počutému príbehu 
- použiť zámená his/her 
v slovnom spojení His/her 
name is... 

30 – 
31 

Tim je štíhly Pieseň 
Časti tela 
Opis postavy 
Otázky a odpovede Is he slim? Yes, 
he is. 
Otázka Is he/she...? 
Kladná a záporná odpoveď Yes, 
he/she is, No, he/she isn´t. 
Rozprávanie podľa obrázka 
Sloveso has got v jednotnom čísle 

- porozumieť textu piesne a 
reprodukovať ju 
- pomenovať a napísať 
niektoré časti tela 
- porozumieť opisu zvieraťa – 
odpovedať na otázku Is 
he/she...? 
- jednoduchými frázami s 
použitím slovesa has got 
opísať zviera podľa obrázka 

32 – 
33 

Molly má veľké oči 34 – 
35 

Február 3 Počítanie Sčítanie a odčítanie do 20 
Pojmy plus, minus 
Slovná zásoba – ďalšie časti tela 
Opis kamaráta 

- sčitovať a odčitovať čísla do 
20 
- poznať a pomenovať ďalšie 
časti tela 
- opísať kamaráta s použitím 
slovesa has got  

36 – 
37 

Má veľkú hlavu 38 – 
39 

Nemám nohy Pieseň 
Sloveso haven´t got 
 

- porozumieť textu piesne a 
reprodukovať ju 
- poznať a porozumieť slovesu 

40 – 
41 



haven´t got 

Marec 4 Veselé strašidlá Rozprávanie podľa obrázka 
Ďalšie vlastnosti 
Množné číslo  

- opísať postavu podľa obrázka 
- poznať ďalšie vlastnosti 
- použiť množné číslo 
niektorých podstatných mien 
pri opise postavy 

42 – 
43 

Chutná desiata 
Angličtina je ľahká 3 

Počúvanie s porozumením 
Opakovanie 

- porozumieť počúvanému 
textu 
- opakovať časti textu a hrať 
roly 
- pomenovať a rozpoznať 
doteraz naučené slová a frázy  

44 – 
45 

Zvieratá Abeceda Usporiadanie písmen v anglickej 
abecede 

- poznať písmená anglickej 
abecedy a vedieť ich hláskovať 

46 – 
47 

Domáci miláčikovia Pieseň 
Privlastňovacie zámená her/his vo 
vete 
 

- zapamätať si text piesne 
a rozumieť mu 
- používať novú slovnú zásobu 
vo vetách 
- pýtať sa a odpovedať na 
otázky na prezentovanú tému 
- použiť privlastňovacie 
zámená her/his v jednoduchej 
vete 

48 – 
49 

Apríl 3 Sviatky Veľkonočný zajačik Rýmovaná angličtina  
Hádanky 
Veľkonočná pohľadnica 

- pomenovať symboly Veľkej 
noci 

64 – 
65 

Zvieratá Má to krídla Časti tela zvierat 
Opis zvierat 
Sloveso has got a zápor hasn´t got 
Čo dokážu zvieratá It can .../It 
can´t... 
Vlastnosti 

- poznať niektoré časti tela 
zvierat 
- opísať zviera s použitím 
jednoduchých výrazov 
- povedať, čo dokážu robiť 
zvieratá 
- pomenovať a napísať 

50 – 
51 



základné vlastnosti zvierat 

Samček alebo 
samička? 

Pojmy male/female 
Počúvanie s porozumením 
Opis zvierat – vonkajší vzhľad 
Vlastnosti 
 

- spoznať pojmy male/female 
- počúvať príbeh s 
porozumením 
- priradiť zvieratám ďalšie 
vlastnosti 

52 – 
53 

Máj 4 Na farme Zvieratá a ich mláďatá 
Písanie názvov zvierat 
Sloveso we‘ve got 
Slovné spojenie I love... 
 
 

- pomenovať a napísať 
vybrané zvieratá 
- pomenovať viac druhov 
zvierat  
- priradiť k zvieratám ich 
mláďatá 
- použiť sloveso we‘ve got 
- vyjadriť, ktoré zviera 
mám/nemám rád 

54 – 
55 

Sviatky Deň matiek Rytmická báseň, krátky vinš ku Dňu 
matiek 

- identifikovať fonetickú 
podobnosť slov 
- predniesť krátky vinš ku Dňu 
matiek 

66 – 
67 

Zvieratá V safari ZOO Pieseň 
Čo robia zvieratá The lion can... 

- porozumieť textu piesne 
a reprodukovať ju  

56 – 
57 

Vitajte v cirkuse! Zvieratá, charakteristika zvierat 
Zámeno our 
Sloveso can 
Rozkazovací spôsob: Let´s start 
 

- charakterizovať zvieratá 
s použitím privlastňovacieho 
zámena our a slovesa can 
- prikázať a reagovať na 
pokyny 

58 – 
59 

Jún 3 Najlepšie zvieratko Príbeh 
Počúvanie s porozumením 

- počúvať príbeh 
s porozumením 
- odpovedať na jednoduché 
otázky 
- dramatizovať príbeh na 
základe počutého 

60  

Sviatky Deň otcov Počúvanie s porozumením - osvojiť si nové frázy 68 – 



Rytmická báseň 
Farby, prečítaj a vymaľuj 

- reprodukovať báseň 
- prečítať slová označujúce 
farby 

69 

Zvieratá Angličtina je ľahká 4 Opakovanie - pomenovať a rozpoznať 
doteraz naučené slová a frázy 

61 

 


