NÁVRH TEMATICKÉHO VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO PLÁNU

2019

Predmet: Anglický jazyk prvý ročník
Názov učebnice: Matt the Bat 1/autori M. Karásková, L. Krejčí
Počet hodín: 1 vyučovacia hodina týždenne/ 33 hodín ročne

Mesiac
September

Počet
Vzdelávacia
vyučovacích
oblasť/tematický
hodín v
celok
mesiaci
3
O mne

Názov témy
Ahoj!
Dobré ráno!
Prosím, prosím...

Október

4

Ahoj, deti!

Obsahový štandard

Výkonový štandard
Žiak vie/dokáže:

Základné pozdravy (Hello, Hi, Good
Morning)
Predstavenie sa (What´s your name?
I’m... My name’s... I´m a boy/a girl.)
Základné pokyny v triede
Poďakovanie a ospravedlnenie

- nadviazať kontakt
- pozdraviť a predstaviť sa
- reagovať na pokyny učiteľa
- poďakovať a ospravedlniť sa
- použiť nadobudnuté poznatky
pri riešení úloh zameraných na
opakovanie prebraného učiva

Pomenovanie členov rodiny
Pieseň
Otázka Where are you?
Číslovky od 1 do 10

- pomenovať členov rodiny
- odpovedať na otázku Who´s
this?
- použiť väzbu: This is, It is
- porozumieť textu piesne
- vymenovať čísla od 1 do 10
- spočítať predmety
- spočítať čísla do 10
- odpovedať na otázku How
many ... are there?
- odpovedať na otázku How old
are you?

Angličtina je ľahká 1
Ja a moja rodina

Moja rodina
Rodina prstov
Koľko prstov?

November

3

Počítanie
Koľko máš rokov?

Spočítanie čísel do 10
Množné číslo niektorých
podstatných mien
Otázka How old are you?
Pieseň

Strany
v PU
4–5
6–7
8–9
10 – 11
12 – 13
14 – 15
16 – 17
18 – 19
20 – 21

December

3

Sviatky

Narodeniny

Slovná zásoba spojená s témou
narodenín

- porozumieť textu piesne a
reprodukovať ju

22 – 23

Kde si, Matt?

Otázka Where are you?
Predložka in

24 – 25

Vianoce sú tu

Vianočné dekorácie
Vianočný stromček a ozdoby
Koledy
Počúvanie príbehu
Opakovanie slovnej zásoby

- odpovedať na otázku Where
are you? s použitím predložky
in
- pomenovať vianočné ozdoby
- zaspievať koledu
- rozumieť počutému príbehu
- pomenovať a rozpoznať
doteraz naučené slová
- rozlíšiť základné
farby
- odpovedať na otázku What
colour is it?
- opísať farby na obrázkoch
- pomenovať školské pomôcky
- rozlišovať slová, ktoré sa
rýmujú
- pomenovať viac školských
pomôcok
- používať zápor slovesa to be:
... isn’t
- použiť krátke odpovede Yes,
it is, No, it isn’t
- pomenovať farby, ktoré
vzniknú miešaním základných
farieb
- pomenovať hračky
- používať otázku Where’s...?
a vedieť na ňu odpovedať
- pomenovať viac hračiek

26 – 27

Veselé Vianoce!
Január

3

Ja a moja rodina

Klobúk
Angličtina je ľahká 2

Pestrofarebný svet

Dúha
Akej je to farby?

Február

3

Moja taška nie je
zelená

Miešanie farieb

Marec

4

Základné farby
Otázka What colour is it?
Rýmovačky
Školské pomôcky

Rozšírená slovná zásoba – školské
pomôcky
Zápor slovesa to be
Krátka odpoveď na otázku Is it
yellow (red, green...)?
Rozšírená slovná zásoba – farby

Kde je medvedík?

Hračky
Otázka Where’s... ?

Je tu šarkan

Rozšírená slovná zásoba – hračky

60 – 61
62 – 63

28 – 29
30 – 31

32 – 33

34 – 35

36 – 37

38 – 39

Množné číslo podstatných mien

Apríl

3

Nový domček pre
bábiky

Sloveso have got

V obchode
s hračkami
Angličtina je ľahká 3

Počúvanie príbehu
Opakovanie

Oblečenie

Ste pripravení?

Oblečenie
Druhy oblečenia

Sviatky

Veľká noc je tu

Veľká noc, tradície

Hľadanie
veľkonočných vajíčok
Oblečenie

Máj

4

Čo mám vo vrecku?

Otázky a odpovede

Poďme upratovať!
Typické oblečenie

Počúvanie príbehu
Rozkazovací spôsob
Rozšírená slovná zásoba – oblečenie

Špinavé alebo čisté?

Protiklady

- používať názvy hračiek
v množnom čísle
- použiť väzbu Here´s
a.../There´s a...
- použiť vo vete sloveso have
got v tvare I’ve got...

40 – 41

- počúvať príbeh
s porozumením
- pomenovať a rozpoznať
doteraz naučené slová a frázy
- pomenovať druhy oblečenia
- opísať, aké oblečenie má žiak
na sebe
- použiť väzbu I can see
something...
- opísať farbu oblečenia
- pomenovať symboly Veľkej
noci

42 – 43

- vytvoriť a použiť otázku
What’s in ...?
- vytvoriť a použiť otázku Is it a
...?
- odpovedať na otázky
- rozlišovať slová a rozumieť im
- oboznámiť sa s tvarom
slovesa v rozkazovacom
spôsobe
- pomenovať viac druhov
oblečenia
- pomenovať protikladné

46 – 47

44 – 45

64 – 65
66 – 67

48 – 49
50 – 51

52 – 53

Jún

3

Pranie

Pieseň
Rozkazovací spôsob

Moje oblečenie je
príliš malé

Vlastnosti
Množné číslo podstatných mien

Bu, bu, bu!

Počúvanie príbehu

Angličtina je ľahká 4

Opakovanie

vlastnosti oblečenia
- porozumieť textu piesne a
vedieť ju reprodukovať
- prikázať a reagovať na príkazy
- používať slová označujúce
vlastnosti
- použiť väzbu This is.../These
are...
- používať názvy oblečenia
v množnom čísle
- počúvať príbeh
s porozumením
- odpovedať na otázky
- pomenovať a rozpoznať
doteraz naučené slová a frázy

54 – 55

56 – 57

58

59

