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1. Charakteristika predmetu 

Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a jazykov. 

Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života. 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a záujem 

zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen rodičia, ale aj 

celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada dobré ovládanie 

cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. 

 Vyučovanie anglického jazyka 

 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 
 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 
 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 
 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 
 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 
  

2. Rozvíjajúce ciele 

vyučovanie anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 
 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 
 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku  
 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, 

kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti 
 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 
 

Všeobecné ciele  
 

Sociálne ciele  
 

. záujem o cudzie jazyky,  

. vytvoriť základ pre ďalšie jazykové 
vzdelávanie,  
. rozvíjať komunikačné kompetencie 
žiakov v materinskom vzbudiť a cu-   
             dzom jazyku,  
. podporovať všestranný rozvoj žiakov: 
kognitívny (trénovať  
              schopnosť žiakov vnímať a pamätať si, 
systematicky trénovať   
              jazykové činnosti  receptívnym a 
produktívnym  spôsobom), so 
              ciálny, emocionálny, osobnostný,  
. rozvíjať interkultúrnu kompetenciu,  
. rozvíjať všetky jazykové činnosti: 
počúvanie s porozumením, roz- 
              právanie; postupne zaraďovať čítanie s 
porozumením a písanie,  
. využívať medzipredmetové vzťahy.  
 

. akceptovať seba ako súčasť skupiny,  

. uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť,  

. zmysluplne spolupracovať s partnerom,  

. akceptovať spolupatričnosť k skupine,  

. vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,  

. pomáhať iným, povzbudiť ich,  

. rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednos                                 

. akceptovať rozhodnutie väčšiny,  

. vedieť sa prispôsobiť a presadiť,  

. požičať niečo, poprosiť o niečo,  

. ospravedlniť sa,  

. rozpoznať a akceptovať chyby,  

. naučiť sa zniesť prehry,  

. prevziať zodpovednosť za seba.  
 



 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

 

1. Rodina a spoločnosť  

2. Domov a bývanie  

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

4. Doprava a cestovanie  

5. Vzdelávanie a práca  

6. Človek a príroda  

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie  

9. Obliekanie a móda  

10. Šport 

11. Obchod 

 

Obsah predmetu v 3. ročníku 

 

Tematický celok Téma Spôsobilosti Funkcie Jazyk a jeho použitie 

Rodina a 
spoločnosť 

Osobné údaje 
 
 

Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou 
 

Pozdraviť Časovanie pomocného slovesa to be 
v jednoduchom prítomnom čase (1. a 
2. osoba jednotného čísla), otázka (2. 
osoba jednotného čísla), kladná a 
záporná odpoveď (1. osoba 
jednotného čísla) 

Poďakovať sa 

Rozlúčiť sa 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho Skrátené tvary pomocného slovesa to 
be (1. a 2. osoba jednotného čísla) 

Rodina – Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Privlastňovacie zámená my, your, his, 



vzťahy v 
rodine 

Predstaviť sa her 

Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Sloveso have got v oznamovacej vete 
(1. a 2. osoba jednotného čísla) a 
otázke (2. osoba jednotného čísla). 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Opytovacie zámeno how many 

Domov a bývanie Môj dom/byt Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Neurčitý člen a, an 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Časovanie pomocného slovesa to be 
v jednoduchom prítomnom čase, 
tvorba otázky (3. osoba jednotného 
čísla) 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť u niečoho Skrátený tvar pomocného slovesa to 
be (3. osoba jednotného čísla) 

Reagovať pri prvom stretnutí Privítať Spojky with, and 

Domov a jeho 
okolie 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Určitý člen the 

Predložky určujúce smer a miesto in, 
on, under 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Privlastňovacie zámená my, your, our 

Ľudské telo, 
starostlivosť o 
zdravie 

Ľudské telo 
 

Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Sloveso have got v oznamovacej vete 
(3. osoba jednotného čísla). 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
rád robím 

Jednoduchý prítomný čas základných 
plnovýznamových sloves, tvorba 
otázky 

Reagovať na niečo, čo sa má udiať Varovať pred niekým, niečím Predložky času on, in 

Fyzické 
charakteristiky 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Opytovacie zámeno which 

Doprava a 
cestovanie 

Dopravné 
prostriedky 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Neurčitý člen a, an, určitý člen the 

Vzdelávanie Škola a jej 
zariadenie 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Jednotné a množné číslo pravidelných 
podstatných mien 



Vypočuť si a podať informácie  Informovať  Opytovacie zámeno who 

Časovanie pomocného slovesa to be 
v jednoduchom prítomnom čase (3. 
osoba jednotného a množného čísla) 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho Skrátené tvary pomocného slovesa to 
be (3. osoba jednotného a množného 
čísla) 

Telefonovať Začať telefonický rozhovor Ukazovacie zámeno this 

Ukončiť telefonický rozhovor Príslovky miesta – here, there 

Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Prídavné mená – short, long, small, big 

Učebné 
predmety 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 
nejakú činnosť 

Časovanie modálního slovesa can v 
prítomnom čase (1. osoba jednotného 
čísla), tvorba otázky (2. osoba 
jednotného čísla), záporu. (1. osoba 
jednotného čísla) 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
rád robím 

Jednoduchý prítomný čas základných 
plnovýznamových sloves - like 

  Uistiť sa v rozhovore, že moje slová 
boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 
pochopili moje vyjadrenia 

Abeceda 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 
bolo povedané 

Jednoduchý prítomný čas, tvorba 
otázky a záporu. 

Človek a príroda Zvieratá Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Jednotné a množné číslo pravidelných 
podstatných mien 

Počasie Reagovať pri prvom stretnutí Reagovať na predstavenie niekoho Jednoduchý prítomný priebehový čas  

Rastliny Reagovať pri prvom stretnutí Reagovať na predstavenie niekoho Jednoduchý prítomný priebehový  čas 

Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje túžby Príslovky času now, today 

Voľný čas a 
záľuby 

Záľuby Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Ukazovacie zámená this, that 

Prítomný priebehový čas 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Základné číslovky 30-100 

Stravovanie Zdravé 
stravovanie 

Stanoviť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/ zákaz Rozkazovací spôsob 

Jedlá Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje túžby Sloveso want to+neurčitok 



Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo Sloveso can v žiadosti 
Zdvorilé ponuky vo forme otázky Odpoveď na žiadosť 

Odpovedať na návrh niekoho 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Neurčité zámená some, any 
 

Multikultúrna 
spoločnosť 

Cudzie jazyky    
 

Rodinné 
sviatky 

Reagovať na niečo, čo sa má udiať Blahoželať Predložka for 

Zbližovanie 
kultúr 

   

Obliekanie a mó- 
da 

Základné 
druhy 
oblečenia 

Reagovať pri prvom stretnutí Reagovať na predstavenie niekoho Jednoduchý prítomný priebehový čas (I 
am wearing) 

Šport Druhy športu: 
zimné a letné, 
individuálne a 
kolektivně 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonávať 
nejakú činnosť 

Časovanie modálneho slovesa can 
v prítomnom čase, tvorba otázky a 
záporu. 
 

Obchody Obchody a 
nakupovanie 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Privlastňovací pád 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Opytovacie zámeno whose 

Krajiny, mestá a 
miesta 

Moja krajina a 
moje mesto 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, č osa mi páči, čo 
rád robím 

Jednoduchý prítomný čas zákaldných 
plnovýznamových sloves, tvorba 
otázky - live 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Väzba there is/there are – 
oznamovacia veta, zápor, otázka. 

Opytovacie zámeno where 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto  
between, next to 

Vzory Dieťa a jeho 
vzory 

Vnímať  a prejavovať svoje city Vyjadriť smútok Skrátený tvar slovesa to be (3. osoba 
množného čísla)   



Prierezové témy a prepojenia s inými predmetmi 

 

Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov 

nielen vnútri samotného didaktického systému jazyka, ale aj vo vzťahu ASJ k ostatným vyučovacím 

predmetom. Výrazné väzby sú medzi  materinským jazykom, prírodovedou, hudobnou výchovou – pri 

nácviku piesní a intonácii jazyka,  výtvarnou výchovou – pri tvorbe projektov a to v oblasti aplikácií, 

ale aj motivácií. 

Prierezová téma Ročník Obsah Spôsob realizácie 

Ochrana života a 
zdravia 

3. 4. Bezpečné správanie na 
hodinách AJ 

Rozhovor 

 4. Na ihrisku Opis činností na ihrisku. 

 4. Oblečenie Posluchové cvičenie. 
Priraďovanie odpovedí na 
základe skúseností. 
Zdôvodnenie. 

    

  Vstávanie, spánok Nácvik piesne. 

 4. Potraviny Konverzácia vo dvojiciach. 

    

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu 

 Časti domu Čítanie podľa obrázkov. 
Didaktická hra. 

 3. Moja rodina Opis členov rodiny. 

 3. Fotografia Opis osôb na fotografii. 

 4. Priestory v dome/byte Dialóg vo dvojiciach. 

 4. Týždeň s babkou a dedkom Posluch s porozumením. 

 4. Doma Písanie podľa obrázkov. 

 4. Mamin narodeninový darček Čítanie, rozhovor. 

 4. Otcov darček Písanie príbehu 

    

Mediálna 
výchova 

3. 4. Čo rád robím Rozprávanie. 

 3.  4. Čo sa mi páči Vyjadrenie svojho názoru. 

 3. Veselý, smutný Slovný opis nálady. 

 3. Koľko máš rokov? Dialóg 

 3. Čo práve robíš? Vymýšľanie otázok 
a odpovedí. 

 4. Čo máš rád? Dialóg vo dvojiciach. 

    

 Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

3. Hračky Výmena a požičiavanie 
hračiek. Zážitkové učenie. 

 3. Súhlas, nesúhlas Vyjadrenie vlastného názoru. 

 3. Gratulácia Nácvik piesne. Výroba 
kartičky. 

 4. Čo viem robiť Vyjadrenie svojich 



Čo neviem robiť schopností. Rozprávanie 
podľa situačných obrázkov 

 4. Hry Zážitkové učenie. 

   Čas na hry  

 4. Páčia sa jej? /mu? Vyjadrenie vlastného názoru. 

 4. Mesiace v roku Výber správnej odpovede 
z audionahrávky. 

    

Environmentálna 
výchova 

3. Moja izba Opis a umiestnenie vecí podľa 
obrázku. 

 4. Upratovanie a zdobenie Počúvanie s porozumením 

 4. V záhrade Usporiadanie obrázkov na 
základe počutého textu 

 4. Zvieratá Hádanka o zvieratkách. 

    

Dopravná 
výchova 

3. Dopravné prostriedky Zážitkové učenie. 

    

Multikultúrna 
výchova 

3. Vianočné tradície Rozhovor. 

 4. Čísla Nácvik anglickej riekanky. 

    

Finančná 
gramotnosť 

3. 4. Množné číslo podstatných 
mien 

Zážitkové učenie. 

 4. V obchode Didaktická hra. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti 

   

 3. Záhrada Projektová práca 

 3. Počasie Projektová práca. Kreslenie, 
písanie, prezentácia. 

 3. Moja rodina Projekt 

 3. Hračky Projektová práca 

 4. Papierové kvety Projektová práca. 

 4. Denný režim Projektová práca. 

 4. Mesiac e v roku Projekt 

 

 

 

 

 



 

4. Požiadavky na výstup 

 

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím konkrétnych jazykových 

prostriedkov.  

. používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a             
rozumie im,  
. dokáže predstaviť seba a iných,  
. dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  
. dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  
. dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 
neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich 
osobných záujmov.  
 

Jazyková kompetencia  

. používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 
záujmov,  
. má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení,  
. ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,  
. dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,  
. dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu.  
 

Receptívne činnosti a stratégie  

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni vzdelávania 

považuje za kľúčový.  

Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako modely imituje 

a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom 

pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka 

predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.  

Počúvanie s porozumením  

Žiak dokáže:  

 identifikovať známe slová,  
 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho osoby 
a oblasti jeho záujmov,  
 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú 
jeho osoby a oblasti jeho záujmov,  
 porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine,  
 porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať,  
 porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy,  
 porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je 
hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi.  
 



 

Čítanie s porozumením  

             identifikovať hlásky,  

 vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia,  
 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy,  
 prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine,  
 porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému,  
 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, pohľadniciach.  
 

 

Ústny prejav  

Žiak dokáže:  

               pozdraviť sa, predstaviť sa 

 opýtať sa ľudí, ako sa majú,  
 klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  
 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných  
 záujmov,  napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch,  
 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,  
 vyjadriť, čo má a čo nemá rád,  
 používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase,  
 porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka,  
 jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov,  
 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.  
 

Písomný prejav  

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, 

slová, neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii 

správny vzor.  

Žiak dokáže:  

 správne napísať všetky písmená abecedy,  
 správne odpísať slová, krátke vety,  
 napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia,  
 napísať krátky pozdrav a pohľadnicu.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Metódy a formy práce 
Východiskom pre výber vyučovacích metód a foriem práce je skutočnosť, že žiaci mladšieho 

školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. 

Základný princíp vyučovania anglického jazyka v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa anglického jazyka, vo využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich 

túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe anglického jazyka rešpektujeme možnosti a schopnosti 

detí. Upriamujeme pozornosť predovšetkým na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností a 

osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku.  

 

 

1. Metódy práce  

   -výklad;  

- motivačné metódy rozhovoru;  

- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva; myšlienkové mapy, 

- demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy;  

- zážitkové metódy, dramatizačné metódy; rolové úlohy, 

- interaktívne metódy;  

- metódy projektovej práce;  

- problémová metóda 

 Formy práce  

- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry;  

- práca vo dvojici; učenie na stanovištiach, hra, 

- frontálna výučba;  

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

a internetom. 

 

 

 

 

6. Učebné zdroje v 3. ročníku 
 

 

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

- učebnica English World 1 Pupils ´ book 

- odborné publikácie k daným témam; 



-audio nahrávky;  

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka;  

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

- Nick Beare:  Grammar Practice Book 1   

- dvojjazyčné slovníky;  

- obrázkové slovníky; English World Dictionary 

- multimediálne výukové CD, DVD  

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

- pracovný zošit Engish World 1 Work book 

 

 

 

  

 

 

 

7. Hodnotenie  
 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. Predmet anglický jazyk sa hodnotí podľa 

Metodických pokynov č. 22/2011 s platnosťou od 1.mája 2011. 

Obsah hodnotenia  

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov 

tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych 

prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  



Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v 

kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je 

potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením).  

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci 

odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. 

Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, 

napísať krátke vety o sebe a pod.).  

1 Spôsoby hodnotenia:  

. Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 
vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. 
Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom 
známe z vyučovacieho procesu).  

.  

. Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 
tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v 
triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

.  

. Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 
vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných 
cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku.  
.  
Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe 
individuálneho prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka prírastok vedomostí. Klasifikáciu môžeme 
obohatiť aj o slovné hodnotenie, nasledovne: 

  
1. Very good! / Veľmi dobré. 
2. Good! / Dobré. 
3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 
4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

 
Taktiež  je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 
vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 

- umelecké a psychomotorické schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti  ich riešenia  

Portfólio  



Žiaci počas školského roka 2013/2014 v 3. - 4. ročníku aglického jazyka vypracujú portfólio, ktoré je 

zbierkou dokumentov rôzneho druhu.  

Slúži na to, aby jeho vlastník mohol dokumentovať svoju viacjazyčnosť, svoje jazykové kompetencie, 

proces učenia sa a svoje kontakty s jazykmi. 

Jazykové portfólio  pozostáva z 2 častí. 

 1. časť poskytuje prehľad schopností učiaceho sa v jazyku v určitom čase. Prehľad obsahuje 
definície jednotlivých zručností. V tejto časti si žiak zaznamenáva jazykové kompetencie 
a významné jazykové skúsenosti získané pri učení sa. Obsahuje informácie o čiastkových 
a špecifických kompetenciách, počíta so sebahodnotením a hodnotením učiteľa. 

 2.časť je zbierkou  prác a dokladov. Slúži na zakladanie vybraných materiálov majiteľa 
portfólia, ktoré ilustrujú jeho záznamy v predchádzajúcej časti. 

 
Príklad: 

- Písomné práce žiakov 
- Diktáty 
- „Rozcvičky“ 
- Projekty vypracované na základe konverzačných tém (viď. časť Projekty) 
- Nové učebné metódy (prefotené materiály od učiteľa): Brainstorming, Brainwriting  a iné 
- Príspevky do školského časopisu  
- Informácie získané na internete (práca z PC)  
- zošit žiaka (príloha) atď. 

 

Cieľom spomínanej novej modernej formy vyučovania je aktívna účasť žiakov na plánovaní aktivít 

v rámci vyučovacích hodín cudzieho jazyka. 



 

Názov predmetu Anglický jazyk    

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP 

Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka 

slobodným 

ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 1.stupeň 

základnej školy v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

 

Školský rok:   2013 / 2014 

 

Vypracovala:      Mgr. Bartalosová Eleonóra 

Schválila:            Mgr. Etela Farkašová, riad. školy 

Prerokované na pedagogickej rade 30. 8. 2013 

 



 

1. Charakteristika učebného predmetu anglický jazyk a jeho význam v obsahu 

vzdelávania v 4. ročníku ZŠ  
Vyučovania anglického jazyka už v mladšom školskom veku má pozitívny vplyv na celkový 

rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť 

žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia 

so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v anglofónnych krajinách . Žiakom sa otvára nový 

obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. 

Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet.  

Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca:  

„Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba 

ja iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o 

ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach , ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom 

za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.“ 

(Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, str. 26)  

 

 

2. Ciele učebného predmetu anglický jazyk v 4. ročníku ZŠ  

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

tým, že vedie žiakov k 

- získavaniu nových kompetencií  

- opakovaniu si naučených vedomostí  

- využívaniu vedomostí z iných predmetov  

- hodnoteniu svojich pokrokov  

- rozvoju sociálnych kompetencií - spolupráca vo dvojiciach, alebo v skupinách  

- socializácií detí  

- využívaniu anglického jazyka v bežnom živote  

- učeniu sa samostatnosti pri učení 

- záujmu o anglicky jazyk a kultúru anglicky  hovoriacich krajín  

- lepšiemu poznaniu sveta a podporovanie národného sebavedomia v nadnárodnom kontexte  

- celkovému vývinu dieťaťa a podpore emocionálnych, kreatívnych, sociálnych  

a kognitívnych schopností  

- využívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

- samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so  

zmysluplným využívaním IKT  

Na hodinách anglického jazyka sa snažíme vytvoriť hravú atmosféra, v ktorej sa dieťa môže učiť 

bez strachu a stresu.  

Veľký dôraz kladieme na parajazykové /rytmus, intonácia/ a nonverbálne /gestikulácia, mimika/ 

prostriedky.  

Správne zvolenými metódami sa snažíme vyvolať chuť do učenia a využívame prirodzenú 

zvedavosť dieťaťa. Zohľadňujeme vývinové osobitosti dieťaťa mladšieho školského veku a 

umožňujeme mu učiť sa jemu blízkymi a prístupnými formami /hra, pieseň, dramatizácia, 

projekt/.  

Prihliadame na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti. V 

prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Uprednostňujeme 

počúvanie a hovorenie.  

 

 



 

 



3. Témy prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie 

 

1. Rodina a spoločnosť  

2. Domov a bývanie  

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

4. Doprava a cestovanie  

5. Vzdelávanie a práca  

6. Človek a príroda  

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie  

9. Obliekanie a móda  

10. Šport 

11. Obchod 

 

 Obsah predmetu vo 4. ročníku 

 

Tematický celok Téma Spôsobilosti Funkcie Jazyk a jeho použitie 

Rodina a 
spoločnosť 

Osobné údaje 
 
 

Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou 
 

Pozdraviť Časovanie pomocného slovesa to be 
v jednoduchom prítomnom čase  

Poďakovať sa 

Rozlúčiť sa 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho Skrátené tvary pomocného slovesa to 
be, tvorba otázky, záporu. 

Rodina – 
vzťahy v rodne 

   

Domov a 
bývanie 

Môj dom/byt  
 

  

Domov a jeho 
okolie 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Jednoduchý prítomný priebehový čas, 
tvorba otázky a záporu. 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto – in 



front of, behind 

Ľudské telo, 
starostlivosť o 
zdravie 

Ľudské telo    

Fyzické 
charakteristiky 

   

Doprava a 
cestovanie 

Dopravné 
prostriedky 

   

Vzdelávanie Škola a jej 
zariadenie 

Vybrať si z ponúknutých možností.  Opísať Sloveso have got v oznamovej vete a 
otázke. 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho Skrátené tvary pomocného slovesa 
have got, tvorba otázky, záporu. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Základné podstatné mená s 
pravidelným tvorením množného čísla. 

 

  Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Neurčitý člen a, an. 

Neurčité zámeno any 

Učebné 
predmety 

   

Človek a príroda Zvieratá Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Sloveso have got v oznamovacej vete a 
otázke 

Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho Skrátené tvary pomocného slovesa 
have got, tvorba otázky, záporu. 

Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Prídavné mená 

Stanoviť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz Rozkazovací spôsob 

Počasie Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Jednoduchý prítomný priebehový čas, 
tvorba otázky a záporu. 

Rastliny Vypočuť si a podať informácie Informovať Väzba there is/ there are. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Jednotné a množné číslo pravidelných 
podstatných mien 



Stanoviť a prijat pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz Modálne sloveso can, tvorba záporu 

Voľný čas a 
záľuby 

Záľuby Stanoviť a prijat pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz Modálne sloveso can 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Základné podstatné mená s 
pravidelným tvorením množného čísla. 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Základné číslovky 0 -100 

Stravovanie Zdravé 
stravovanie 

   

Jedlá  
 

  

Multikultúrna 
spoločnosť 

Cudzie jazyky Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto – in 
Ukazovacie zámená this/these, 
that/those 
 

 Rodinné 
sviatky 

Vypočuť si a podať informácie Informovať Väzba there is/ there are. 

Zbližovanie 
kultúr 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto - 
from 

 Stanoviť a prijat pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz Rozkazovací spôsob 

Obliekanie a mó- 
da 

Základné 
druhy 
oblečenia 

Vybrať si z ponúknutých možností Opísať Prídavné mená  

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor Prítomný priebehový čas, tvorba 
otázky a záporu 

Šport Druhy športu: 
zimné a letné, 
individuálne a 
kolektivně 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
rád robím 

Väzba like+ing 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Obchody Obchody a 
nakupovanie 

Ponúknuť a ragovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo Spojenie let´s+ sloveso 
Príslovky s koncovkou -ly Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 

Navrhnúť niekomu, aby sme spolkne 



niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc 

Odpovedať na návrh niekoho 

Krajiny, mestá a 
miesta 

Moja krajina a 
moje mesto 

Predstaviť svoje záľuby Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
rád robím 

Jednoduchý prítomný čas základných 
plnovýznamových sloves, tvorba 
otázky, záporu  

Vzory Dieťa a jeho 
vzory 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať Predložky určujúce smer a miesto – 
between, next to, under, in, on 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho Jednoduchý prítomný priebehový čas 

Uistiť sa v rozhovore, že moje slová 
boli pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 
pochopili moje vyjadrenia 

Jednoduchý prítomný čas, tvorba 
otázky, záporu 

Reagovať na niečo, čo sa má stať Varovať niekoho pred niekým/niečím Predložky času - at 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prierezové témy a prepojenia s inými predmetmi 

 

Ku komplexnému poznaniu okolitého sveta žiakmi, sa musí budovať jednotný systém poznatkov 

nielen vnútri samotného didaktického systému jazyka, ale aj vo vzťahu ASJ k ostatným vyučovacím 

predmetom. Výrazné väzby sú medzi  materinským jazykom, prírodovedou, hudobnou výchovou – pri 

nácviku piesní a intonácii jazyka,  výtvarnou výchovou – pri tvorbe projektov a to v oblasti aplikácií, 

ale aj motivácií. 

Prierezová téma Ročník Obsah Spôsob realizácie 

Ochrana života a 
zdravia 

3. 4. Bezpečné správanie na 
hodinách AJ 

Rozhovor 

 4. Na ihrisku Opis činností na ihrisku. 

 4. Oblečenie Posluchové cvičenie. 
Priraďovanie odpovedí na 
základe skúseností. 
Zdôvodnenie. 

    

  Vstávanie, spánok Nácvik piesne. 

 4. Potraviny Konverzácia vo dvojiciach. 

    

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu 

 Časti domu Čítanie podľa obrázkov. 
Didaktická hra. 

 3. Moja rodina Opis členov rodiny. 

 3. Fotografia Opis osôb na fotografii. 

 4. Priestory v dome/byte Dialóg vo dvojiciach. 

 4. Týždeň s babkou a dedkom Posluch s porozumením. 

 4. Doma Písanie podľa obrázkov. 

 4. Mamin narodeninový darček Čítanie, rozhovor. 

 4. Otcov darček Písanie príbehu 

    

Mediálna 
výchova 

3. 4. Čo rád robím Rozprávanie. 

 3.  4. Čo sa mi páči Vyjadrenie svojho názoru. 

 3. Veselý, smutný Slovný opis nálady. 

 3. Koľko máš rokov? Dialóg 

 3. Čo práve robíš? Vymýšľanie otázok 
a odpovedí. 

 4. Čo máš rád? Dialóg vo dvojiciach. 

    

 Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

3. Hračky Výmena a požičiavanie 
hračiek. Zážitkové učenie. 

 3. Súhlas, nesúhlas Vyjadrenie vlastného názoru. 

 3. Gratulácia Nácvik piesne. Výroba 
kartičky. 

 4. Čo viem robiť 
Čo neviem robiť 

Vyjadrenie svojich 
schopností. Rozprávanie 



podľa situačných obrázkov 

 4. Hry Zážitkové učenie. 

   Čas na hry  

 4. Páčia sa jej? /mu? Vyjadrenie vlastného názoru. 

 4. Mesiace v roku Výber správnej odpovede 
z audionahrávky. 

    

Environmentálna 
výchova 

3. Moja izba Opis a umiestnenie vecí podľa 
obrázku. 

 4. Upratovanie a zdobenie Počúvanie s porozumením 

 4. V záhrade Usporiadanie obrázkov na 
základe počutého textu 

 4. Zvieratá Hádanka o zvieratkách. 

    

Dopravná 
výchova 

3. Dopravné prostriedky Zážitkové učenie. 

    

Multikultúrna 
výchova 

3. Vianočné tradície Rozhovor. 

 4. Čísla Nácvik anglickej riekanky. 

    

Finančná 
gramotnosť 

3. 4. Množné číslo podstatných 
mien 

Zážitkové učenie. 

 4. V obchode Didaktická hra. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti 

   

 3. Záhrada Projektová práca 

 3. Počasie Projektová práca. Kreslenie, 
písanie, prezentácia. 

 3. Moja rodina Projekt 

 3. Hračky Projektová práca 

 4. Papierové kvety Projektová práca. 

 4. Denný režim Projektová práca. 

 4. Mesiac e v roku Projekt 
 

 

4. Požiadavky na výstup 
Žiak v 4. ročníku ZŠ:  

-používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení,  

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení,  

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety,  

- dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 

 

 Sociolingválne kompetencie  



Žiak v 4. ročníku ZŠ dokáže:  

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  

- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať,  

 Pragmatické kompetencie  
Žiak v 4. ročníku dokáže:  

- spájať písmená,  

- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napríklad: and, or.  

 

Počúvanie s porozumením  
Rozvoj počúvania s porozumením považujeme za kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, 

príbehy v anglickom jazyku, ktoré potom ako model imituje a používa v rozličných situáciách. 

Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom pre rozvoj ostatných 

komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza 

osvojeniu si jeho písomnej podoby.  
Žiak v 4. ročníku dokáže:  

- identifikovať známe slová 

- identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho osoby a 

oblasti jeho záujmov,  

- porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú 

jeho osoby a oblasti jeho záujmov,  

- porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine  

- porozumieť pokynom ako sa orientovať,  

- porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy,  

- porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého, zreteľne a pomaly artikulovaného 

textu, ktorý je podporený vizuálnymi podnetmi. 

Čítanie s porozumením  
Žiak v 4. ročníku dokáže:  

- identifikovať hlásky,  

- vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia,  

- porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy,  

- prečítať a porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine,  

- porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému,  

- porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napríklad pri plagátoch a pohľadniciach, 

Produktívne činnosti a stratégie  

Ústny prejav  
žiak v 4. ročníku dokáže:  

- pozdraviť sa,  

- predstaviť sa,  

- opýtať sa ľudí, ako sa majú,  

- klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

- odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

príklad o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch.  

- vyjadriť, čo má a čo nemá rád,  

- používať čísla, základné číslovky od 0 do 100 údaje o cenách a čase – celé hodiny 

- jednoduchým spôsobom porozprávať o sebe, škole, svojom domove, spolužiakoch,  

- jednoduchým spôsobom sa na známe témy dohovoriť s partnerom - krátke dialógy.  

Písomný prejav  
Žiak v 4. ročníku dokáže:  

- správne napísať všetky písmená abecedy,  

- správne odpísať slová, krátke vety,  

- napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia,  



- napísať krátky pozdrav a pohľadnicu 

- opísať predmet, osobu, počasie, zvieratko  

 

5. Metódy a formy práce  
Východiskom pre výber vyučovacích metód a foriem práce je skutočnosť, že žiaci mladšieho 

školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný 

princíp vyučovania anglického jazyka v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z 

učenia sa anglického jazyka, vo využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a 

objavovať. Pri výučbe anglického jazyka rešpektujeme možnosti a schopnosti detí. Upriamujeme 

pozornosť predovšetkým na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností a osobnostných 

charakteristík detí v mladšom školskom veku.  

Zabezpečujeme podmienky vyučovania anglického jazyka tak, aby sme u žiakov podporovali a 

rozvíjali:  

- motiváciu – učenie sa, získavanie a osvojovanie si nových poznatkov a informácií, aktívnu  

spoluprácu na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilitu;  

- záujmy – záujem o školu, o učenie sa, o anglický jazyk a iné vyučovacie predmety;  

- osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatiu, vôľové  

a autoregulačné vlastnosti, emocionálnu stabilitu, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnych  

postojov; 

- všeobecné rozumové schopnosti – rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné,  

kritické), psychické funkcie (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná  

pozornosť, vizuálna, kinestetická pamäť, reč.  

 Metódy práce  
- výklad;  

- motivačné metódy rozhovoru;  

- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva;  

- demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy;  

- zážitkové metódy, dramatizačné metódy; inscenačné metódy, rolové úlohy, myšlienkové mapy, 

- interaktívne metódy;  

- metódy projektovej práce;  

- problémová metóda.  

Formy práce  
- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry;  

- práca vo dvojici; učenie na stanovištiach 

- frontálna výučba 

- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami  CD,  DVD pracovným 

zošitom a internetom. 

 

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

- učebnica English World 2 Pupils ´ book 

- odborné publikácie k daným témam; 

- Nick Beare:  Grammar Practice Book,   

-audio nahrávky;  

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka;  

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



- dvojjazyčné slovníky;  

- obrázkové slovníky; English World Dictionary 

- multimediálne výukové CD ROM,  DVD 

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

 

7. Hodnotenie predmetu  
Na hodnotenie predmetu vychádzame z príslušného metodického pokynu na hodnotenie žiakov 

č.22/2011. Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotíme žiaka a následne ho klasifikujeme 

komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadáme u žiaka silné stránky, 

ktoré postupne rozvíjame. Pri klasifikácii sledujeme a zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu 

obohacujeme aj o slovné hodnotenie, nasledovne:  

1. Very good! / Veľmi dobré.  

2. Good! / Dobré.  

3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie.  

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

Taktiež rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským 

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme:  

- komunikačné zručnosti v jazyku  

- jazykové schopnosti  

- manuálne zručnosti a ich využitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

Portfólio  

Žiaci počas školského roka 2013/2014 v 4. ročníku anglického jazyka vypracujú portfólio, 

ktoré je zbierkou dokumentov rôzneho druhu.  

Slúži na to, aby jeho vlastník mohol dokumentovať svoju viacjazyčnosť, svoje jazykové 

kompetencie, proces učenia sa a svoje kontakty s jazykmi. 

Jazykové portfólio  pozostáva z 2 častí. 

 1. časť poskytuje prehľad schopností učiaceho sa v jazyku v určitom čase. Prehľad 

obsahuje definície jednotlivých zručností. V tejto časti si žiak zaznamenáva jazykové 

kompetencie a významné jazykové skúsenosti získané pri učení sa. Obsahuje 

informácie o čiastkových a špecifických kompetenciách, počíta so sebahodnotením a 

hodnotením učiteľa. 

 2.časť je zbierkou  prác a dokladov. Slúži na zakladanie vybraných materiálov 

majiteľa portfólia, ktoré ilustrujú jeho záznamy v predchádzajúcej časti. 

 

Príklad: 

- Písomné práce žiakov 

- Diktáty 

- „Rozcvičky“ 



- Projekty vypracované na základe konverzačných tém (viď. časť Projekty) 

- Nové učebné metódy (prefotené materiály od učiteľa): Brainstorming, Brainwriting  a iné 

- Príspevky do školského časopisu  

- Informácie získané na internete (práca z PC)  

- zošit žiaka (príloha) atď. 

 

Cieľom spomínanej novej modernej formy vyučovania je aktívna účasť žiakov na plánovaní 

aktivít v rámci vyučovacích hodín cudzieho jazyka. 

 


