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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen 

požiadavkou zo strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej 

krajiny do EÚ a jej štruktúr si žiada ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a 

komunikačné zručnosti. Jednou z možnosti ako túto požiadavku naplniť je začať vyučovať 

anglický jazyk už mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý 

začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť 

dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód. 

2. Rozvíjajúce ciele 

Ciele učebného predmetu  

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, že vedie žiakov k:  

 

čených vedomostí  

 

 

 

 

 

 

azyk a kultúru  

 

sociálnych a kognitívnych schopností  

ého jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

 

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT 

 Obsah učebného predmetu  



Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu. 

V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, 

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

Správne zvolenými metódami sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená 

zvedavosť dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými 

zmyslami. Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a 

rečové zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. 

Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú 

neskôr podľa schopností detí a v rámci kontextu.  

Učiaci sa na úrovni A2: 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal:  

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja,  

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

  

Výkonový štandard -  komunikačné jazykové činnosti a stratégie (inovovaný ŠVP) 

Počúvanie s porozumením–výkonový štandard 

 

porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

 



porozumieť slovným spojeniam a  vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života,  

 
porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

 
rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 
pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

 
identifikovať tému vypočutej diskusie,  

 
porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu, 

 

rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,  

 
pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými  

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, porozumieť 

jednoduchým osobným listom, 

 
vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

 
vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,  

 
Z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov 

 

Písomný prejav –výkonový štandard  

napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

 
napísať jednoduché osobné listy,  

 
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie 

a preformulovanie,  

 
stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 
napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi,  

 
jednoducho opísať aspekty všedného dňa -miesto, škola, rodina, záujmy 

 

Ústny prejav–výkonový štandard,  

komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu 

výmenu informácií na známe a bežné témy, 

 



zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny, 

 
zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,  

 
používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

 
sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne,  

 
vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo 

ich poskytnúť 

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre nižšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z okruhov 

na úrovni A2.1. 

 

1. Rodina a spoločnosť  

2. Domov a bývanie  

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

4. Doprava a cestovanie  

5. Vzdelanie a práca  

6. Človek a príroda  

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie  

9. Multikultúrna spoločnosť  

10. Obliekanie a móda  

11. Šport  

12. Obchod a služby  

13. Krajiny, mestá a miesta  

Pri každej z týchto tém rozvíjame u žiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a písomný 

prejav.  

V 8. ročníku sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne zážitky prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov, 

prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT. 

Dôležitá je tu aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 



 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Vzťahy v rodine.  Občianska náuka 

     Pracovné činnosti. 

     Profesie. 

     Záľuby. 

 

Environmentálna výchova  Zvieratá.   Zemepis, prírodopis 

     Počasie. 

     Príroda. 

 

Ochrana života a zdravia  Ľudské telo.   Prírodopis, Telesná výchova 

     Zdravý spôsob života. 

     Športové aktivity. 

     Stravovacie návyky. 

 

Dopravná výchova   Dopravné prostriedky. Občianska náuka 

 

Mediálna výchova   Záľuby.   Občianska náuka 
     

     Knihy.  

 

Multikultúrna výchova  Cudzie jazyky   Občianska náuka, dejepis 

     Sviatky.    

     Zvyky a tradície. 

4. Požiadavky na výstup 

 

1. Rodina a spoločnosť : Vedieť opísať členov rodiny, ich zamestnanie a príbuzenský vzťah 

(teta, strýko...), identifikovať činnosti , ktoré niekto robil v minulosti (počúvanie), vedieť 

povedať, kedy som sa narodil ja, moji blízki a spolužiaci (vedieť používať časové  

výrazy).  



 

2. Domov a bývanie : Žiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý sa v izbách 

nachádza. Vie vytvoriť a 

prezentovať projekt o svojej izbe 

alebo byte. 

 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie: Žiak vie: - pomenovať ľudské telo a charakterizovať 

zovňajšok človeka a jeho vlastnosti  

- pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť  

- vyjadriť radosť, uspokojenie, skľúčenie,  

vymenovať pravidlá zdravého  

života, vyjadriť záujem o niečo,  

- pochopiť náučný text 

 

 

 

  

 

 

4. Doprava a cestovanie: Žiak sa vie opýtať na cestu  

a odpovedať na podobné otázky. Vie charakterizovať základné formy dopravy. 

 

  

5. Vzdelávanie a práca: Žiak vie opísať rôzne typy profesií. Vie vyjadriť svoj vzťah ku 

vzdelávaniu a k práci. 

 

 

 

6. Človek a príroda: Žiak vie Opísať migráciu zvierat, diskutovať o migrácii ľudí, vedieť 

pomenovať, prírodné katastrofy, zaujímať sa o niečo. 

7. Voľný čas a záľuby: Žiak vie opísať svoje záľuby, obľúbené knihy a vie prezentovať svoj 

postoj k nim. 

 

 

 

  



8. Stravovanie: Žiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah  väzbou: Vie vymenovať 

zdravé a nezdravé jedlá. Žiak vie pomenovať niektoré druhy ovocia a zeleniny. 

 

 

 

 

  

9. Obliekanie a móda:  

Žiak vie pomenovať oblečenie, použiť frázy týkajúce sa obliekania. Vie vybrať vhodné 

doplnky k oblečeniu na rôzne príležitosti. 

  

 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Žiak vie pomenovať rodinné sviatky.  

Žiak dokáže charakterizovať zvyky a tradície v rôznych krajinách.  

 

 

11. Šport: Žiak vie pomenovať jednotlivé druhy športu a vyjadriť svoj vzťah k ním.  

 

12. Obchod a služby: Žiak pozná názvy nákupných zariadení., poštu a hotel.  

 

13. Krajiny, mestá a miesta:  Žiak vie: - pomenovať známe štáty sveta, vypracovať 

a prezentovať projekt o svojom meste alebo krajine, prípadne o cudzom meste alebo krajine. 

 

 

5. Metódy a formy práce  

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v malej 

komunite s využitým rôznych foriem práce.  

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania , 

rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle 

vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi. 

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu učiť sa za 



pomoci všetkých zmyslov. Dieťa sa naučí reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať 

a postupne sa v jazyku osamostatniť.  

Metódy práce 



výklad  

motivačné metódy rozhovoru  

reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva  

demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

dramatizačné metódy  

interaktívne metódy  

heuristické metódy projektovej práce  

problémová  

Formy práce  

individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry  

práca vo dvojici  

frontálna výučba  

práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom a 

internetom  

6. Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Project 3 /3.edícia/  

- odborné publikácie k daným témam  

- Games for Children - Resource Book for Teachers  

- Practical Clasroom English  

- animované filmy  

- nahrávky  

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka  

- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií  

- dvojjazyčné slovníky  

- obrázkové slovníky  

- multimediálne výukové CD ROM´s  

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.)  

- časopis R&R  



 

7. Hodnotenie predmetu  

Predmet anglický jazyk v 8. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej 

školy v sekcii Školský vzdelávací program. Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov so 

špecifickými potrebami dodržiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

so špecifickými potrebami.  

 známky:  

- krátke previerky,  

- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu 

- dramatizácia rozprávky  

- prezentácia piesne  

- recitácia básne  

- čítanie textu s porozumením  

 

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň A 2  

 

 

 

výslovnosť, intonácia  

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:  

 

 

 

 

Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu bodov  

jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na známku 

podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice:  

100 – 90 % = výborný  

89 - 75% = chválitebný  

74 - 0% = dobrý  



49 - 30% = dostatočný  

29 - 0% = nedostatočný 

Pri výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka  

na vyučovanie, jeho aktivity a výkony na hodinách (v zmysle príslušného Metodického 

pokynu pre hodnotenie žiakov na základnej škole.) 


