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1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota 

ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú aj prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch.  

Na vyučovanie anglického jazyka v šiestom ročníku podľa vzdelávacieho programu je určená 

štvorhodinová dotácia za týţdeň. Poţiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú zo 

Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne ovládania 

cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – C2.  

2. Ciele učebného predmetu  
Cieľom vzdelávania v anglickom jazyku v 5. ročníku je dosiahnuť úroveň A2.1. podľa SERR pre 

jazyky. Preto vyučovací proces sa bude organizovať tak, aby vzdelávanie v tomto predmete 

smerovalo k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov, t.z. porozumieť (počúvať, 

čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať, ako aj osvojovanie základných 

komunikačných zručností v anglickom jazyku.  

Učiaci sa na úrovni A2.1. si osvojuje a ďalej rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  
- získať nové vedomosti a zručnosti  

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich  

- pochopiť potrebu vzdelávaniu v cudzom jazyku  

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, systematizovať ich a vyuţívať ich v reálnom 
ţivote  

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja  

- udrţať pozornosť pri prijímaní informácii  

- pochopiť zámer zadanej úlohy  

- účinne spolupracovať vo dvojiciach a v pracovných skupinách  

- aktívne vyuţívať doteraz osvojený jazyk  

- vyuţívať dostupné materiály pri samotnom štúdiu  

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

 

 
3. Obsah predmetu  
Na hodinách je potrebné vytvoriť hravú atmosféru, v ktorej sa môţe ţiak učiť bez strachu a stresu. 

Správne zvolenými metódami sa má vyprodukovať chuť do učenia a vyuţiť prirodzenú zvedavosť 

ţiakov. Je nutné zohľadniť potreby ţiakov a umoţniť mu učiť sa so všetkými zmyslami. Prihliada 

sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiakov, kreativitu, tvorivosť, sociálne správanie komunikačné 

zručnosti. V prvom rade má ţiak jazyk zaţiť a pouţiť v komunikácii s partnerom.  

Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

 

 

Jazyková kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  
- pouţíva základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov  



- má základný repertoár slovnej zásoby slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 
konkrétne situácie  

- prejavuje obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru  

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru osvojených slov a slovných spojení  

- dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a beţné pouţívané ustálené spojenia, napr. 
frázy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a pod.  

- dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje  

 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije jednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa 

atď.  

 

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  
- spájať slová a skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spájacích výrazov (a, potom)  

- zvládať veľmi krátke izolované alebo vopred naučené výpovede  

- jednoducho sformulovať svoje myšlienky  
- funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získanie informácií, na jednoduché 
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu  

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií  

- pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho rozhovoru  

- pouţívať najfrekventovanejšie spojky na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie a opis príbehu v logickom slede (v prítomnom čase)  

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného okolia, keď sa hovorí pomaly a jasne  

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu výpovede  

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované  

- dokáţe porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty  

 

Čítanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na plagátoch, 
oznámeniach, pohľadniciach  

- rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota  



- dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych jednoduchých opisoch urobiť 
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc  

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty  

 

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom s partnerom, ktorý je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď a pomôţe mu sformulovať, čo sa pokúša povedať  

- dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy  
- pouţíva jednoduché zdvorilostné formulácie (pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má)  

- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú  

- rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych komunikačných 
potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie  

- vie sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia  

- vie povedať, čo sa mu páči a čo nie  

- vie poloţiť jednoduché otázky a odpovedať, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu niečo 

oznámiť  

 

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A2.1  
- dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia  

- ucelenými vetami dokáţe poskytnúť informácie o sebe a svojej rodine (adresa, telefónne číslo, 
národnosť, vek, rodina, záujmy)  

- vie opísať miesto, kde býva  

- vie porozprávať o svojich záľubách  

- vie poskytnúť informácie o svojom priateľovi, spoluţiakoch  

- vie porozprávať jednoduchý príbeh  

 

Písomný prejav 

 

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre na úrovni A1.2 s osobnými údajmi (meno, 
vek, bydlisko, záujmy)  

- dokáţe napísať jednoduché vety o sebe a iných ľuďoch  

- vie písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej  

- vie napísať pozvanie a reagovať na pozvanie prijatím alebo odmietnutím  

- vie napísať blahoţelanie, pohľadnicu z prázdnin  

- vie napísať jednoduché texty a pouţiť v nich spájacie výrazy: “ a, ale, pretoţe“ 

 

 Vzdelávacie štandardy a prierezové témy  
 



Vzdelávací obsah anglického jazyka pozostáva z trinásť okruhov na úrovni A2.1  

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. Multikultúrna spoločnosť  

11. Šport  

12. Obchod a služby  

13. Krajiny, mestá a miesta  
 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

V 5. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom 

hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, vyuţitia IKT. Dôleţitá je tu aktívna 

účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame štandard (obsahový aj výkonový) s moţným vyuţitým 

prierezových tém, ktorý by mal ţiak na konci 5. ročníka zvládnuť.  

 

 

Prierezové témy:  

prierezová téma                                                       tematický okruh                                             spôsob 

realizácie          

Osobnostný  a sociálny rozvoj                        Rodina a spoločnosť                                

rozhovor, diskusia  

                                                                        Šport                                                         

zážitkové učenie 

                                                                       Vzdelanie a práca                                      

rozhovor, diskusia                                      

Ochrana životného prostredia a zdravia        Ľudské telo a starostlivosť o zdravie         

zážitkové učenie  

                                                                       Človek a príroda                                        práca 

s textom  

                                                                       Voľný čas a záľuby                                    

diskusia  

                                                                       Obliekanie a móda                                     

projektová práca  



Dopravná výchova                                         Doprava a cestovanie                                 

rozhovor, diskusia 

Mediálna výchova                                          Multikultúrna spoločnosť                              

práca s textom  

                                                                       Krajiny, mestá a miesta                               

zážitkové učenie 

Projektová výchova                                        Dom a bývanie                                             

projektová práca  

Multikultúrna/enviromentálna výchova          Strava, nákup, služby                                    

rozhovor  

                                                                       Obchod a služby                                           

diskusia  

Medzipredmetové vzťahy:  

Matematika, Slovenský jazyk, Dejepis,  Biológia, Geografia, Etická výchova, Občianska náuka, 

4.Požiadavky na výstup 

 

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový 

štandard/výstup  

Prierezové témy  Lexika  

Rodina a spoločnosť  Pozdravy, jednoduché 

pokyny, oslovenie, 

predstavenie sa, 

opýtanie sa na meno  

Porozumieť 

jednotlivým pokynom: 

sit down, stand up, 

listen, look, open a tieţ 

nacvičiť úvod hodiny: 

Good morning, 

children! – Good 

morning, Miss 

Teacher/ Mrs. Teacher 

alebo Class teacher!  

Ţiak sa vie pozdraviť, 

vie poloţiť otázku: 

What is your name? a 

odpovedať na ňu.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, mother, Mum, 

father, Dad, brother, 

sister, sibling, parents, 

grandmother, aunt, 

uncle, boy-cousin, 

girl-cousin, baby, 

child, family tree,  

red, blue, green, 

yellow, black, white, 

brown, pink, grey,  

numbers 0 -100,  

school furniture and 

things: chair, desk, 

board, window, pen, 

pencil, ruler, rubber, 

compasses,  

Veci okolo nás, ich farba a počet  Ţiak vie pomenovať predmety, ktoré sa 

nachádzajú v škole, triede (chair, desk, 

window, blackboard, pen, book...) 

Dokáţe reagovať na otázku: What is 

this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. – vie 

vyjadriť svoj názor.  

Ţiak vie pomenovať veci a uviesť počet 

alebo farbu, napr.: one chair, blue pen, 

... . Vie počítať do 100.  

Environmentálna výchova  



 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  

Človek a príroda  Zvieratá a postoj k nim  Ţiak vie pomenovať 

niektoré domáce 

zvieratká. Vie ich 

pomenovať. Vie uviesť 

kladný alebo záporný 

vzťah k nim väzbou: I 

like/ I don´t like.  

Ţiak vie pomenovať 

Ochrana ţivota a 

zdravia.  

Enviro výchova  

cow, dog, cat, pig, 

mouse, elephant, 

horse,  

weather – sun/ny, 

cloud/y, fog/gy  

seasons – winter, 

summer, spring, 

autumn,  

Členovia rodiny, vyjadrenie vzťahu k 

rodinným príslušníkom  

Ţiak vie pomenovať členov rodiny 

(mother/ Mum, father/ Dad, sister, 

brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: 

There is .... a reagovať ukázaním na 

otázku: Where is your mother? Vie 

uviesť vzťah k členom rodiny (väzba 

like/ don´t like)  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Dom a bývanie  Farby  Ţiak vie pomenovať 

základné farby (red, 

blue, green, ... ). Vie 

pridať veciam ich 

farbu v správnom 

slovoslede 

(adjectivum+noun)  

Tvorba projektov a 

prezentačné zručnosti  

red, blue, green, 

yellow, black, white, 

brown, pink, grey,  

house, flat, room, 

living room, playroom, 

sitting room, dining 

room, bedroom, 

bathroom, kitchen, 

hall, door, wall, table, 

chair, bed, lamp, 

picture  

Hračky, vyjadrenie vzťahu k hračkám  Ţiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, horse...). Vie 

reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do you like car? Yes, I 

like. No, I don´t like.  

Izby a ich nábytok  Ţiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý sa v izbách 

nachádza.  

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie  

Časti tela  

Časti hlavy  

Ţiak vie pomenovať 

základné časti tela a 

aplikovať to aj pri 

zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje 

telo: I´m big. I´m 

small.  

Ţiak vie pomenovať 

základné časti hlavy.  

Ţiak vie spievať 

pieseň Head and 

Shoulders.  

Ochrana ţivota a 

zdravia  

head, face, nose, 

mouth, ear, eye, tooth 

/teeth, arm, hand, 

shoulder, leg, foot/feet,  

Doprava a cestovanie  Dopravné prostriedky  

Budovy  

Ţiak vie pomenovať 

dopravné prostriedky, 

určiť farbu a počet v 

dodrţanom slovoslede 

(numeral+adjectivum+

noun)  

Ţiak vie pri ceste do 

školy pomenovať 

niektoré budovy, ktoré 

sa v obci nachádzajú.  

Dopravná výchova  car, bus, ship, boat, 

bike, train, plane, 

leave, fly, drive  

Vzdelávanie a práca  Čísla  Ţiak vie pomenovať 

čísla od 1 –1000 a 

reagovať na otázku 

How many?  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten, twelve... 

twenty,  



mesiace a ročné 

obdobia.  

week 

:Monday...Sunday  

Months: January ... 

December  

Ročné obdobia a mesiace  

Dni v týţdni  Ţiak vie pomenovať dni v týţdni. 

Pouţívanie názvov dní s predloţkou on.  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Mediálna výchova.  

Čas  Ţiak vie určiť čas – celé hodiny. Reaguje na otázku: What´s 

the time please?  

Počasie  Ţiak vie charakterizovať počasie (It´s 

sunny)a objekty na oblohe (sun, moon, 

sky, star).  

Enviro výchova.  

Voľný čas a záľuby  Športové aktivity, 

schopnosti  

Denný reţim  

Ţiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy 

športov v súvislosti s 

ročnými obdobiami. 

swim, ski, play 

football, ... Vie 

povedať či ovláda 

jednotlivé športy 

väzbou: I can/ I can´t. 

Vie vyjadriť postoj k 

jednotlivým aktivitám 

(I like/ I don´t like)  

Ochrana ţivota a 

zdravia.  

hobby, pet, computer 

games, football, ice 

hockey, piano, violin, 

play,  

Strava, nákup a 

služby  

Jedlo, vzťah k jedlu  Ţiak vie pomenovať 

jedlo a vyjadriť k 

nemu vzťah väzbou: I 

like / I don´t like. Vie 

reagovať na otázku Do 

you like ... ? Vie 

vymenovať zdravé a 

nezdravé jedlá.  

Multikultúrna výchova  

Enviro výchova  

food, meal, breakfast, 

dinner, lunch, eat, 

drink, Apple, orange, 

lemon, banana, 

mineral water, tea, 

milk, fruit juice, cold, 

hot  

Ovocie a zelenina  Ţiak vie pomenovať niektoré druhy 

ovocia a zeleniny.  

Precvičovanie gramatických väzieb: 

Can I help you? Do you have ............. ? 

Yes. Four oranges, please. Here you are. 

Thank you. Good – bye  

Ochrana zdravia.  

Obliekanie a móda  Oblečenie  Reagovať na slovesá: 

dress up, put on, take 

off, sing  

Reagovať na slovesá: 

dress up, put on, take 

off, sing, swim, ski, 

play football. Ţiak vie 

pomenovať oblečenie  

Vie pomenovať 

oblečenie aj s farbou.  

Pouţ.gram. väzbu: I 

´m wearing...  

Ochrana ţivota a 

zdravia Enviro 

výchova  

T-shirt, trousers, jeans, 

cap, skirt, shoes, 

clothes, shorts, 

sweater,  

get dressed, put on, 

take off, wear  

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  



Multikultúrna 

spoločnosť  

Vianoce  Ţiak je oboznámený s 

tradíciami vianočných 

sviatkov v Anglicku. 

Ţiak vie spievať 

jednoduchú vianočnú 

pieseň: We wish you a 

Merry Christmas...  

Multikultúrna 

výchova. Mediálna 

výchova.  

church, festival, 

birthday, presents, 

food, meet, visit, 

congratulations, card, 

Christmas, Easter, 

carol, socks, reindeer, 

turkey, buy, give, get, 

candles, tree, stars  

Výroba vianočného pozdravu. Vie povedať jednoduché 

ţelanie k Vianociam a Novému roku: Merry Christmas and 

Happy New Year.  

Mediálna výchova. Osobnostný a sociálny rozvoj  

Veľká noc  Ţiak je oboznámený s tradíciami 

veľkonočných sviatkov v Anglicku. 

Ţiak pozná nové slová: Easter egg, 

rabbit, chicken, flowers, grass, trees ...  

Multikultúrna výchova.  

Deň matiek  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Vie vyznať mamke svoju 

lásku: I love, my Mum.  

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

Narodeniny  Ţiak vie reagovať na otázku: How old 

are you? Vie pomenovať narodeninové 

predmety: birthday cake, candles, 

present, balloon. Vie spievať pieseň 

Happy birthday! Vie reagovať na 

otázku? How many... ?  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Deň otcov  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Vie vyznať ockovi svoju 

lásku: I love, my Dad.  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Halloween  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Pozná tradíciu tohto sviatku. 

Vie pomenovať niektoré predmety, 

ktoré súvisia s týmto sviatkom.  

Multikultúrna výchova.  

Mediálna výchova  

Šport  Druhy športu  Ţiak vie vymenovať 

rôzne druhy športov. 

Vie priradiť či je to 

letný alebo zimný 

šport.  

Ţiak vie vymenovať 

rôzne športové 

disciplíny. Ţiak vie 

vymenovať základné 

športové pravidlá v 

anglických športoch, 

napr. criket, baseball  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Basketball, volleyball, 

tennis, table tennis, 

skiing, skating, football, 

winter sport, summer 
sport, outdoors, indoors, 

ice hockey, baseball, 

cricket, golf  

Športové disciplíny  

Obchod a služby  Nákupné zariadenia  Ţiak vie vymenovať 

názvy obchodov, vie 

určiť aký druh tovaru 

je moţné kúpiť v 

konkrétnom obchode  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Department store, shop, 

supermarket, shopping 

mall, butcher, 

greengrocer, chemistry, 
changing room, cash, 

credit card, shop 

assistant, customer  
Kultúra nakupovania  Ţiak ovláda základné otázky pri nakupovaní: How can I help 

you? How much is it? Where can I pay for it? Can I pay in 

cash or by credit card? Where is the changing room? It costs...  

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  



Krajiny,  

mestá a miesta  

Svetadiely a krajiny  Ţiak vie pomenovať 

rôzne krajiny a 

priradiť ich k 

svetadielom.  

Ţiak vie opísať svoju 

krajinu a svoje mesto, 

vie pomenovať 

dôleţité rieky, pohorie, 

mesto a hlavné mesto.  

Multikultúrna 

spoločnosť  

America, Europe, Africa, 

Australasia, Antarctica, 

Asia,  
border, city, city centre, 

bank of the river, town 

hall,  

lane, open-air museum, 
capital city, inhabitant, 

home  

town, 

memorial/monument, 
communications, 

industry,  

quarter, square, district, 

region  
 

 

 

 

Krajiny,  

mestá a miesta  

Svetadiely a krajiny  Ţiak vie pomenovať 

rôzne krajiny a priradiť 

ich k svetadielom.  

Ţiak vie opísať svoju 

krajinu a svoje mesto, 

vie pomenovať 

dôleţité rieky, pohorie, 

mesto a hlavné mesto.  

Multikultúrna 

spoločnosť  

America, Europe, Africa, 

Australasia, Antarctica, 
Asia,  

border, city, city centre, 

bank of the river, town 

hall,  
lane, open-air museum, 

capital city, inhabitant, 

home  

town, 
memorial/monument, 

communications, 

industry,  

quarter, square, district, 
region  

 

 

 

5. Stratégie - Metódy a formy práce  
Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

vzdelanostný profil ţiaka, 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, vyuţívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú 

zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých 

zmyslov. Dieťa sa naučí reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho pouţívať 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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt 1 tretia edícia  

- pracovný zošit Projekt 1  

 

 
- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.)  

 

7. Hodnotenie predmetu  
Predmet anglický jazyk v piatom ročníku ako prvý cudzí jazyk klasifikujeme. Hodnotenie 

prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie 

žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program / Metodický pokyn č. 22/2011 

  

.Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny 

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotiace portfólio  

V jednom klasifikačnom období ţiak získa minimálne 5 známok:  

2 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie, prezentácia projektu, 

opis obrázku) 

1 známka – počúvanie s porozumením 

1 známka z gramatického testu 

  
Iné známky:  
- krátke previerky,  

- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu  

- dramatizácia rozprávky  

- prezentácia piesne  

 

 

 



 

 

Názov predmetu                                 Anglický jazyk 

Vzdelanostná oblasť                          Jazyk a komunikácia  

Časový rozsah výučby                       3 hodiny týždenne  

Ročník                                                   5. ročník, 5.B 

Škola                                                  Základná škola Zlaté Klasy 

Názov ŠkVP                                      Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným  

Forma štúdia                                      Denná 

Vyučovací jazyk                                 Slovenský jazyk 

Školský rok                                        2013/2014 

Vypracovala                                        Mgr. Veronika Mészárosová 

Prerokované na PR 30.08.2013 

Schválila: Mgr. Etela Farkašová, riaditeľka školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota 

ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú aj prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch.  

Na vyučovanie anglického jazyka v šiestom ročníku podľa vzdelávacieho programu je určená 

štvorhodinová dotácia za týţdeň. Poţiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú zo 

Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne ovládania 

cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – C2.  

2. Ciele učebného predmetu  
Cieľom vzdelávania v anglickom jazyku v 5. ročníku je dosiahnuť úroveň A2.1. podľa SERR pre 

jazyky. Preto vyučovací proces sa bude organizovať tak, aby vzdelávanie v tomto predmete 

smerovalo k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov, t.z. porozumieť (počúvať, 

čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať, ako aj osvojovanie základných 

komunikačných zručností v anglickom jazyku.  

Učiaci sa na úrovni A2.1. si osvojuje a ďalej rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  
- získať nové vedomosti a zručnosti  

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich  

- pochopiť potrebu vzdelávaniu v cudzom jazyku  

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, systematizovať ich a vyuţívať ich v reálnom 
ţivote  

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja  

- udrţať pozornosť pri prijímaní informácii  

- pochopiť zámer zadanej úlohy  

- účinne spolupracovať vo dvojiciach a v pracovných skupinách  

- aktívne vyuţívať doteraz osvojený jazyk  

- vyuţívať dostupné materiály pri samotnom štúdiu  

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

 

 

 

 

 

 

 
3. Obsah predmetu  
Na hodinách je potrebné vytvoriť hravú atmosféru, v ktorej sa môţe ţiak učiť bez strachu a stresu. 

Správne zvolenými metódami sa má vyprodukovať chuť do učenia a vyuţiť prirodzenú zvedavosť 

ţiakov. Je nutné zohľadniť potreby ţiakov a umoţniť mu učiť sa so všetkými zmyslami. Prihliada 

sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiakov, kreativitu, tvorivosť, sociálne správanie komunikačné 

zručnosti. V prvom rade má ţiak jazyk zaţiť a pouţiť v komunikácii s partnerom.  

Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

Jazyková kompetencia  



Učiaci sa na úrovni A2.1  
- pouţíva základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov  

- má základný repertoár slovnej zásoby slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 
konkrétne situácie  

- prejavuje obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru  

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru osvojených slov a slovných spojení  

- dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a beţné pouţívané ustálené spojenia, napr. 
frázy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a pod.  

- dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje  

 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe pouţije jednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa 

atď.  

 

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  
- spájať slová a skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spájacích výrazov (a, potom)  

- zvládať veľmi krátke izolované alebo vopred naučené výpovede  

- jednoducho sformulovať svoje myšlienky  
- funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získanie informácií, na jednoduché 
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu  

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií  

- pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho rozhovoru  

- pouţívať najfrekventovanejšie spojky na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie a opis príbehu v logickom slede (v prítomnom čase)  

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného okolia, keď sa hovorí pomaly a jasne  

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu výpovede  

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované  

- dokáţe porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty  

 

Čítanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na plagátoch, 
oznámeniach, pohľadniciach  



- rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota  

- dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych jednoduchých opisoch urobiť 
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc  

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty  

 

Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom s partnerom, ktorý je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď a pomôţe mu sformulovať, čo sa pokúša povedať  

- dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy  
- pouţíva jednoduché zdvorilostné formulácie (pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má)  

- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú  

- rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych komunikačných 
potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie  

- vie sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia  

- vie povedať, čo sa mu páči a čo nie  

- vie poloţiť jednoduché otázky a odpovedať, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu niečo 

oznámiť  

 

 

 

 

 

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia  

- ucelenými vetami dokáţe poskytnúť informácie o sebe a svojej rodine (adresa, telefónne číslo, 

národnosť, vek, rodina, záujmy)  

- vie opísať miesto, kde býva  

- vie porozprávať o svojich záľubách  

- vie poskytnúť informácie o svojom priateľovi, spoluţiakoch  

- vie porozprávať jednoduchý príbeh  

 

Písomný prejav 

 

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre na úrovni A1.2 s osobnými údajmi (meno, 
vek, bydlisko, záujmy)  

- dokáţe napísať jednoduché vety o sebe a iných ľuďoch  

- vie písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej  

- vie napísať pozvanie a reagovať na pozvanie prijatím alebo odmietnutím  



- vie napísať blahoţelanie, pohľadnicu z prázdnin  

- vie napísať jednoduché texty a pouţiť v nich spájacie výrazy: “ a, ale, pretoţe“ 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzdelávacie štandardy a prierezové témy  
 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pozostáva z trinásť okruhov na úrovni A2.1  

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. Multikultúrna spoločnosť  

11. Šport  

12. Obchod a služby  

13. Krajiny, mestá a miesta  
 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

V 5. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom 

hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, vyuţitia IKT. Dôleţitá je tu aktívna 

účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  

V nasledujúcej tabuľke uvádzame štandard (obsahový aj výkonový) s moţným vyuţitým 

prierezových tém, ktorý by mal ţiak na konci 5. ročníka zvládnuť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prierezové témy:  

prierezová téma                                                       tematický okruh                                             spôsob 

realizácie          

Osobnostný  a sociálny rozvoj                        Rodina a spoločnosť                                

rozhovor, diskusia  

                                                                        Šport                                                         

zážitkové učenie 

                                                                       Vzdelanie a práca                                      

rozhovor, diskusia                                      

Ochrana životného prostredia a zdravia        Ľudské telo a starostlivosť o zdravie         

zážitkové učenie  

                                                                       Človek a príroda                                        práca 

s textom  

                                                                       Voľný čas a záľuby                                    

diskusia  

                                                                       Obliekanie a móda                                     

projektová práca  

Dopravná výchova                                         Doprava a cestovanie                                 

rozhovor, diskusia 

Mediálna výchova                                          Multikultúrna spoločnosť                              

práca s textom  

                                                                       Krajiny, mestá a miesta                               

zážitkové učenie 

Projektová výchova                                        Dom a bývanie                                             

projektová práca  

Multikultúrna/enviromentálna výchova          Strava, nákup, služby                                    

rozhovor  

                                                                       Obchod a služby                                           

diskusia  

 

 

Medzipredmetové vzťahy:  

Matematika, Slovenský jazyk, Dejepis,  Biológia, Geografia, Etická výchova, Občianska náuka, 

 



4.Požiadavky na výstup 

 

 

 

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový 

štandard/výstup  

Prierezové témy  Lexika  

Rodina a spoločnosť  Pozdravy, jednoduché 

pokyny, oslovenie, 

predstavenie sa, 

opýtanie sa na meno  

Porozumieť 

jednotlivým pokynom: 

sit down, stand up, 

listen, look, open a tieţ 

nacvičiť úvod hodiny: 

Good morning, 

children! – Good 

morning, Miss 

Teacher/ Mrs. Teacher 

alebo Class teacher!  

Ţiak sa vie pozdraviť, 

vie poloţiť otázku: 

What is your name? a 

odpovedať na ňu.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, mother, Mum, 

father, Dad, brother, 

sister, sibling, parents, 

grandmother, aunt, 

uncle, boy-cousin, 

girl-cousin, baby, 

child, family tree,  

red, blue, green, 

yellow, black, white, 

brown, pink, grey,  

numbers 0 -100,  

school furniture and 

things: chair, desk, 

board, window, pen, 

pencil, ruler, rubber, 

compasses,  

Veci okolo nás, ich farba a počet  Ţiak vie pomenovať predmety, ktoré sa 

nachádzajú v škole, triede (chair, desk, 

window, blackboard, pen, book...) 

Dokáţe reagovať na otázku: What is 

this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. – vie 

vyjadriť svoj názor.  

Ţiak vie pomenovať veci a uviesť počet 

alebo farbu, napr.: one chair, blue pen, 

... . Vie počítať do 100.  

Environmentálna výchova  

Členovia rodiny, vyjadrenie vzťahu k 

rodinným príslušníkom  

Ţiak vie pomenovať členov rodiny 

(mother/ Mum, father/ Dad, sister, 

brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: 

There is .... a reagovať ukázaním na 

otázku: Where is your mother? Vie 

uviesť vzťah k členom rodiny (väzba 

like/ don´t like)  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Dom a bývanie  Farby  Ţiak vie pomenovať 

základné farby (red, 

blue, green, ... ). Vie 

pridať veciam ich 

farbu v správnom 

slovoslede 

(adjectivum+noun)  

Tvorba projektov a 

prezentačné zručnosti  

red, blue, green, 

yellow, black, white, 

brown, pink, grey,  

house, flat, room, 

living room, playroom, 

sitting room, dining 

room, bedroom, 

bathroom, kitchen, 

hall, door, wall, table, 

chair, bed, lamp, 

picture  

Hračky, vyjadrenie vzťahu k hračkám  Ţiak vie pomenovať hračky (train, car, doll, horse...). Vie 

reagovať na otázku a vyjadriť vzťah: Do you like car? Yes, I 

like. No, I don´t like.  

Izby a ich nábytok  Ţiak vie pomenovať izby v dome a nábytok, ktorý sa v izbách 

nachádza.  



 

 

 

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  

Človek a príroda  Zvieratá a postoj k nim  Ţiak vie pomenovať 

niektoré domáce 

zvieratká. Vie ich 

pomenovať. Vie uviesť 

kladný alebo záporný 

vzťah k nim väzbou: I 

like/ I don´t like.  

Ţiak vie pomenovať 

mesiace a ročné 

obdobia.  

Ochrana ţivota a 

zdravia.  

Enviro výchova  

cow, dog, cat, pig, 

mouse, elephant, 

horse,  

weather – sun/ny, 

cloud/y, fog/gy  

seasons – winter, 

summer, spring, 

autumn,  

week 

:Monday...Sunday  

Months: January ... 

December  

Ročné obdobia a mesiace  

Dni v týţdni  Ţiak vie pomenovať dni v týţdni. 

Pouţívanie názvov dní s predloţkou on.  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Mediálna výchova.  

Čas  Ţiak vie určiť čas – celé hodiny. Reaguje na otázku: What´s 

the time please?  

Počasie  Ţiak vie charakterizovať počasie (It´s 

sunny)a objekty na oblohe (sun, moon, 

sky, star).  

Enviro výchova.  

Voľný čas a záľuby  Športové aktivity, 

schopnosti  

Denný reţim  

Ţiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy 

športov v súvislosti s 

Ochrana ţivota a 

zdravia.  

hobby, pet, computer 

games, football, ice 

hockey, piano, violin, 

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie  

Časti tela  

Časti hlavy  

Ţiak vie pomenovať 

základné časti tela a 

aplikovať to aj pri 

zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje 

telo: I´m big. I´m 

small.  

Ţiak vie pomenovať 

základné časti hlavy.  

Ţiak vie spievať 

pieseň Head and 

Shoulders.  

Ochrana ţivota a 

zdravia  

head, face, nose, 

mouth, ear, eye, tooth 

/teeth, arm, hand, 

shoulder, leg, foot/feet,  

Doprava a cestovanie  Dopravné prostriedky  

Budovy  

Ţiak vie pomenovať 

dopravné prostriedky, 

určiť farbu a počet v 

dodrţanom slovoslede 

(numeral+adjectivum+

noun)  

Ţiak vie pri ceste do 

školy pomenovať 

niektoré budovy, ktoré 

sa v obci nachádzajú.  

Dopravná výchova  car, bus, ship, boat, 

bike, train, plane, 

leave, fly, drive  

Vzdelávanie a práca  Čísla  Ţiak vie pomenovať 

čísla od 1 –1000 a 

reagovať na otázku 

How many?  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

one, two, three, four, 

five, six, seven, eight, 

nine, ten, twelve... 

twenty,  



ročnými obdobiami. 

swim, ski, play 

football, ... Vie 

povedať či ovláda 

jednotlivé športy 

väzbou: I can/ I can´t. 

Vie vyjadriť postoj k 

jednotlivým aktivitám 

(I like/ I don´t like)  

play,  

Strava, nákup a 

služby  

Jedlo, vzťah k jedlu  Ţiak vie pomenovať 

jedlo a vyjadriť k 

nemu vzťah väzbou: I 

like / I don´t like. Vie 

reagovať na otázku Do 

you like ... ? Vie 

vymenovať zdravé a 

nezdravé jedlá.  

Multikultúrna výchova  

Enviro výchova  

food, meal, breakfast, 

dinner, lunch, eat, 

drink, Apple, orange, 

lemon, banana, 

mineral water, tea, 

milk, fruit juice, cold, 

hot  

Ovocie a zelenina  Ţiak vie pomenovať niektoré druhy 

ovocia a zeleniny.  

Precvičovanie gramatických väzieb: 

Can I help you? Do you have ............. ? 

Yes. Four oranges, please. Here you are. 

Thank you. Good – bye  

Ochrana zdravia.  

Obliekanie a móda  Oblečenie  Reagovať na slovesá: 

dress up, put on, take 

off, sing  

Reagovať na slovesá: 

dress up, put on, take 

off, sing, swim, ski, 

play football. Ţiak vie 

pomenovať oblečenie  

Vie pomenovať 

oblečenie aj s farbou.  

Pouţ.gram. väzbu: I 

´m wearing...  

Ochrana ţivota a 

zdravia Enviro 

výchova  

T-shirt, trousers, jeans, 

cap, skirt, shoes, 

clothes, shorts, 

sweater,  

get dressed, put on, 

take off, wear  

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  

Multikultúrna 

spoločnosť  

Vianoce  Ţiak je oboznámený s 

tradíciami vianočných 

sviatkov v Anglicku. 

Ţiak vie spievať 

jednoduchú vianočnú 

pieseň: We wish you a 

Merry Christmas...  

Multikultúrna 

výchova. Mediálna 

výchova.  

church, festival, 

birthday, presents, 

food, meet, visit, 

congratulations, card, 

Christmas, Easter, 

carol, socks, reindeer, 

turkey, buy, give, get, 

candles, tree, stars  

Výroba vianočného pozdravu. Vie povedať jednoduché 

ţelanie k Vianociam a Novému roku: Merry Christmas and 

Happy New Year.  

Mediálna výchova. Osobnostný a sociálny rozvoj  

Veľká noc  Ţiak je oboznámený s tradíciami 

veľkonočných sviatkov v Anglicku. 

Ţiak pozná nové slová: Easter egg, 

rabbit, chicken, flowers, grass, trees ...  

Multikultúrna výchova.  

Deň matiek  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Vie vyznať mamke svoju 

lásku: I love, my Mum.  

Výchova k manţelstvu a rodičovstvu  

Narodeniny  Ţiak vie reagovať na otázku: How old 

are you? Vie pomenovať narodeninové 

predmety: birthday cake, candles, 

present, balloon. Vie spievať pieseň 

Osobnostný a sociálny rozvoj  



Happy birthday! Vie reagovať na 

otázku? How many... ?  

Deň otcov  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Vie vyznať ockovi svoju 

lásku: I love, my Dad.  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Halloween  Ţiak vie pomenovať tento sviatok po 

anglicky. Pozná tradíciu tohto sviatku. 

Vie pomenovať niektoré predmety, 

ktoré súvisia s týmto sviatkom.  

Multikultúrna výchova.  

Mediálna výchova  

Šport  Druhy športu  Ţiak vie vymenovať 

rôzne druhy športov. 

Vie priradiť či je to 

letný alebo zimný 

šport.  

Ţiak vie vymenovať 

rôzne športové 

disciplíny. Ţiak vie 

vymenovať základné 

športové pravidlá v 

anglických športoch, 

napr. criket, baseball  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Basketball, volleyball, 

tennis, table tennis, 
skiing, skating, football, 

winter sport, summer 

sport, outdoors, indoors, 

ice hockey, baseball, 
cricket, golf  

Športové disciplíny  

Obchod a služby  Nákupné zariadenia  Ţiak vie vymenovať 

názvy obchodov, vie 

určiť aký druh tovaru 

je moţné kúpiť v 

konkrétnom obchode  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Department store, shop, 

supermarket, shopping 
mall, butcher, 

greengrocer, chemistry, 

changing room, cash, 

credit card, shop 
assistant, customer  

Kultúra nakupovania  Ţiak ovláda základné otázky pri nakupovaní: How can I help 

you? How much is it? Where can I pay for it? Can I pay in 

cash or by credit card? Where is the changing room? It costs...  

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  Lexika  

Krajiny,  

mestá a miesta  

Svetadiely a krajiny  Ţiak vie pomenovať 

rôzne krajiny a 

priradiť ich k 

svetadielom.  

Ţiak vie opísať svoju 

krajinu a svoje mesto, 

vie pomenovať 

dôleţité rieky, pohorie, 

mesto a hlavné mesto.  

Multikultúrna 

spoločnosť  

America, Europe, Africa, 
Australasia, Antarctica, 

Asia,  

border, city, city centre, 

bank of the river, town 

hall,  

lane, open-air museum, 

capital city, inhabitant, 

home  
town, 

memorial/monument, 

communications, 

industry,  
quarter, square, district, 

region  

 

 
 

 

 

5. Stratégie - Metódy a formy práce  

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

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s radosťou bez strachu a stresu, vyuţívame a 

motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby 

dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých zmyslov. Dieťa sa naučí reagovať v 

anglickom jazyku, aktívne ho pouţívať 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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt 1 tretia edícia  

- pracovný zošit Projekt 1  

 

 
- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.)  

 

7. Hodnotenie predmetu  
Predmet anglický jazyk v piatom ročníku ako prvý cudzí jazyk klasifikujeme. Hodnotenie 

prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie 

žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program / Metodický pokyn č. 22/2011 

  

.Pri hodnotení a klasifikovaní ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny 

na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotiace portfólio  
V jednom klasifikačnom období ţiak získa minimálne 5 známok:  

2 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie, prezentácia projektu, 

opis obrázku) 

1 známka – počúvanie s porozumením 



1 známka z gramatického testu 

  
Iné známky:  
- krátke previerky,  

- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu  

- dramatizácia rozprávky  

- prezentácia piesne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Anglický jazyk

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia

Časový rozsah výučby 3 hodiny týţdenne, spolu 99 hodín

Ročník šiesty

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25

Názov  ŠkVP Učíme sa pre ţivot, múdrosť robí človeka slobodným

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Stupeň vzdelania ISCED 2

Dĺžka štúdia 5 rokov

Forma štúdia denná

Vyučovací jazyk slovenský  
 

 
1.Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota 

ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú aj prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch.  

Na vyučovanie anglického jazyka v šiestom ročníku podľa vzdelávacieho programu je určená 

trojhodinová dotácia za týţdeň. Poţiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú zo 

Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne ovládania 

cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – B2.  

2.Ciele učebného predmetu  
Cieľom vzdelávania v anglickom jazyku v 6. ročníku je dosiahnuť úroveň A2.1. podľa SERR pre 

jazyky. Preto vyučovací proces sa bude organizovať tak, aby vzdelávanie v tomto predmete 

smerovalo k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov, t.j. porozumieť (počúvať, 

čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať, ako aj osvojovanie základných 

komunikačných zručností v anglickom jazyku.  

Učiaci sa na úrovni A2.1. si osvojuje a ďalej rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  
- získať nové vedomosti a zručnosti  

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich  

- pochopiť potrebu vzdelávaniu v cudzom jazyku  

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, systematizovať ich a vyuţívať ich v reálnom 
ţivote  

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si moţnosti svojho rozvoja  

- udrţať pozornosť pri prijímaní informácii  

- pochopiť zámer zadanej úlohy  

- účinne spolupracovať vo dvojiciach a v pracovných skupinách  

- aktívne vyuţívať doteraz osvojený jazyk  

- vyuţívať dostupné materiály pri samotnom štúdiu  

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  

 

 

 



  

3. Obsah predmetu  
Na hodinách je potrebné vytvoriť hravú atmosféru, v ktorej sa môţe ţiak učiť bez strachu a stresu. 

Správne zvolenými metódami sa má vyprodukovať chuť do učenia a vyuţiť prirodzenú zvedavosť 

ţiakov. Je nutné zohľadniť potreby ţiakov a umoţniť mu učiť sa so všetkými zmyslami. Prihliada 

sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiakov, kreativitu, tvorivosť, sociálne správanie komunikačné 

zručnosti. V prvom rade má ţiak jazyk zaţiť a pouţiť v komunikácii s partnerom.  

Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  

Jazyková kompetencia  

Učiaci sa na úrovni A2.1  
- poţíva základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov  

- má základný repertoár slovnej zásoby slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané 
konkrétne situácie  

- prejavuje obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru  

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru osvojených slov a slovných spojení  

- dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a beţné pouţívané ustálené spojenia, napr. 

frázy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a pod.  

- dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje  

 

Sociolingvistická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, ţe poţitie jednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáţe pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa 

atď.  

 

Pragmatická kompetencia  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- spájať slová a skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spájacích výrazov (a, potom)  

- zvládať veľmi krátke izolované alebo vopred naučené výpovede  

- jednoducho sformulovať svoje myšlienky  

 

 
- funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získanie informácií, na jednoduché 
vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu  

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií  

- pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho rozhovoru  

- pouţívať najfrekventovanejšie spojky na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie a opis príbehu v logickom slede (v prítomnom čase)  

Komunikačné zručnosti  
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  



Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného okolia, keď sa hovorí pomaly a jasne  

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu výpovede  

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované  

- dokáţe porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty  

 

Čítanie s porozumením  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na plagátoch, 

oznámeniach, pohľadniciach  

- rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota  

- dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych jednoduchých opisoch urobiť 
predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc  

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty  

 

Ústny prejav – dialóg  
Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom s partnerom, ktorý je pripravený zopakovať alebo 

preformulovať svoju výpoveď a pomộţe mu sformulovať, čo sa pokúša povedať  

- dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy  

 

 
- pouţíva jednoduché zdvorilostné formulácie (pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má)  

- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú  

- rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych komunikačných 
potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie  

- vie sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia  

- vie povedať, čo sa mu páči a čo nie  

- vie poloţiť jednoduché otázky a odpovedať, vie niekoho o niečo poţiadať a niekomu niečo 

oznámiť  

Ústny prejav – monológ  
Učiaci sa na úrovni A2.1  
- dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia  

- ucelenými vetami dokáţe poskytnúť informácie o sebe a svojej rodine (adresa, telefónne číslo, 
národnosť, vek, rodina, záujmy)  

- vie opísať miesto, kde býva  

- vie porozprávať o svojich záľubách  

- vie poskytnúť informácie o svojom priateľovi, spoluţiakoch  



- vie porozprávať jednoduchý príbeh  

 

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A2.1  

- dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre na úrovni A1.2 s osobnými údajmi (meno, 
vek, bydlisko, záujmy)  

- dokáţe napísať jednoduché vety o sebe a iných ľuďoch  

- vie písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej  

- vie napísať pozvanie a reagovať na pozvanie prijatím alebo odmietnutím  

- vie napísať blahoţelanie, pohľadnicu z prázdnin  

- vie napísať jednoduché texty a pouţiť v nich spájacie výrazy: “ a, ale, pretoţe“  

 

 

Prehľad spôsobilostí a 

funkcií komunikácie 

rozvíjaných v 6. 

ročníku Spôsobilosti  

Competences  

Funkcie  

Functions  

Aplikácia funkcie  

The application of the 

function  

Jazykové prostriedky  

The means of language  

Spôsobilosť č. 1  

Nadviazať kontakt v 

súlade s komunikačnou 

situáciou  

Competence No.1  

Contacting a person in a 

communicative situation  

Attracting attention  

(upútať pozornosť)  

Excuse me, please.  

Sorry.  

Greeting someone  

(pozdraviť niekoho)  

Hello!/Hi!  

Good morning!  

Good afternoon!  

Good evening!  

Expressing thanks and admiration  

(poďakovať a vyjadriť uznanie)  

Thank you. / Thanks.  

That´s very kind of you.  

You are welcome.  

Not at all.  

No problem.  

Leave-taking  

(rozlúčiť sa)  

Good night.  

Goodbye. Bye-bye  

Have a nice day /weekend.  

Spôsobilosť č. 2  

Vypočuť si a podať 

informácie  

Competence No. 2  

Listening to and giving 

information  

Asking for information and 

responding  

(informovať sa)  

Are you a pupil?  

How many brothers have 

you got?  

Časovanie slovies: to be, 

have got. Tvorba otázky a 

záporu.  

Classifying information  

(začleniť informáciu)  

Martin is my brother.  Privlastňovacie prídavné mená  

Spôsobilosť č. 3  

Vybrať si z ponúknutých 

možností  

Competence No. 3  

Choosing from given 

possibilities  

Identifying  

(identifikovať)  

The red pen is on the table.  

I´m nine years old.  

Členy.  

Predloţky miesta  

Základné číslovky  



Describing  

/a person, animal, object/  

(opísať)  

She´s tall.  

She´s got long hair.  

It´s got a long tail.  

Prídavné mená v základnom tvare – 

farba, miera, kvalita.  

Sloveso have got.  

Spôsobilosť č. 4  

Vyjadriť svoj názor  

Competence No. 4  

Expressing an opinion  

Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  

Spôsobilosť č. 5  

Vyjadrenie vôle  

Competence No. 5  

Expressing willingness  

Expressing the plans 

(vyjadriť svoje plány, 

blízke a budúce)  

When are you going to 

move to Dublin?  

Donna is flying to London 

tonight.  

Our ferry leaves at 3 

o´clock.  

Blízka budúcnosť be going to.  

Prítomný jednoduchý čas vo 

význame budúcnosti.  

Prítomný priebehový čas vo 

význame budúcnosti.  

Spôsobilosti  

Competences  

Funkcie  

Functions  

Aplikácia funkcie  

The application of the 

function  

Jazykové prostriedky  

The means of language  

Spôsobilosť č. 6  

Vyjadrenie schopnosti  

Competence No. 6  

Expressing ability  

Expressing 

knowledge(vyjadriť 

vedomosti, poznatky, 

zistenia)  

I often go to the cinema.  

He never does his 

homework.  

We don´t usually watch 

soap operas.  

Jednoduchý prítomný čas: 

oznamovacie a záporné vety.  

Pozícia frekvenčných prísloviek 

vo vete.  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť  

Spôsobilosť č. 7  

Vnímať a prejavovať 

svoje city.  

Competence No.7  

Expressing feelings.  

Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  

Spôsobilosť č. 8  

Vyjadrenie očakávania  

Competence No.8  

Expectation  

Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  

Spôsobilosť č. 9  

Predstaviť svoje záľuby a 

svoj vkus.  

Competence No.9  

Showing interests and 

taste.  

Expressing 

preferencies(vybrať si z 

ponúknutých moţností 

najobľúbenejšiu)  

It is the best friend.  

It is the first day at school.  

Stupňovanie prídavných 

mien.  

Radové číslovky  

Spôsobilosť č. 10  

Reagovať vo vyhrotenej 

situácii  

Competence No.10  

Arguing and swearing  

Expressing a command/ 

prohibition (vyjadriť 

príkaz/zákaz)  

Drive carefully.  Stupňovanie prísloviek 

príponou –ly.  

Spôsobilosť č. 11  

Stanoviť, oznámiť a 

prijať pravidlá alebo 

povinnosť  

Competence No.11  

Rules and regulations  

Expressing a command  

(vyjadrenie príkazu)  

Sit down. Stand up. Hands 

up. Come here. Open the 

book. Close the book. Look 

at the board. Write down. 

Read. Cut out. Draw. Pay 

attention. Be quiet.  

Rozkazovací spôsob.  

Spôsobilosť č. 12  

Reagovať na nesplnenie pravidiel 

alebo povinnosti  

Competence No.12  

Responding to rules and regulations  

Apologizing  

(ospravedlniť sa)  

I´m sorry.  

Excuse me.  

I´m very/so sorry.  

Spôsobilosti  

Competences  

Funkcie  

Functions  

Aplikácia funkcie  

The application of the 

function  

Jazykové prostriedky  

The means of language  

Spôsobilosť č. 13  

Reagovať na príbeh a 

udalosť  

Expressing interest (vyjadriť 

záujem o to, čo rozpráva)  

I see.  

How nice.  

That is interesting  

Zvolacie vety.  



Competence No.13  

Responding to a story/event.  

Spôsobilosť č. 14  

Ponúknuť a reagovať na 

ponuku  
Competence No.14  

Offering and responding  

Requesting  

Ţiadať od niekoho niečo  

Can I have some water?  

Can I have a cup of tea?  

Počítateľné a nepočítateľné 

podstatné mená  

Responding to a suggestion  

(odpovedať na niekoho návrh)  

O.K. Thank you very much.  

That’s very kind of you.  

Suggesting someone doing something 
(navrhnúť niekomu aby niečo vykonal)  

Why don’t you see a doctor?  Opytovacie vety pri zápore  

Suggesting someone doing something 

together (navrhnúť niekomu, aby sme 

vykonali niečo spoločne)  

Shall we go to the cinema this evening?  

Let’s buy this tent.  

Why don´t we go to France?  

Budúci čas pre 1. osoby shall  

Rozkazovací spôsob pre 1. osobu plurálu.  

Opytovacie zámeno Why+zápor bez 
pouţitia osobného zámena  

Spôsobilosť č. 15  
Reagovať na niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti.  

Competence No.15  

Future events.  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  

Spôsobilosť č. 16  

Reagovať na niečo, čo sa 

udialo v minulosti.  

Competence No.16  
Responding to past events.  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  

Spôsobilosť č. 17  

Reagovať pri prvom 

stretnutí  
Competence No.17  

Meeting people  

Introducing someone  

(predstaviť niekoho)  

My mother´s name is Jana.  

My brother´s name is John.  

Ukazovacie zámená.  

Privlastňovací pád.  

Jednoduchý prítomný čas.  
Privlastňovacie prídavné 

mená.  

Introducing oneself  

(predstaviť sa)  

My name is Michael Black.  

I´m from Oravské Veselé.  

Responding to introducing  

(reagovať na predstavenie niekoho)  

How do you do?  

Nice to meet you.  

How are you? Fine, thanks.  

Welcoming  

(privítať)  

Come in.  

Welcome.  

Making a toast  

(predniesť prípitok)  

Happy Birthday.  

Spôsobilosť č. 18  

Korešpondovať  

Competence No.18  

Letter writing  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  

Spôsobilosti  

Competences  

Funkcie  

Functions  

Aplikácia funkcie  

The application of the 

function  

Jazykové prostriedky  

The means of language  

Spôsobilosť č. 19  

Telefonovať  

Competence No.19  

Making a phone call  

Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  Rozvíja sa neskôr.  

Spôsobilosť č. 20  

Vymieňať si názory, 

komunikovať s nikým  

Competence No.20  

Exchanging opinion  

Beginning a conversation 

(začať rozhovor)  

Why/Where/What +do/did  Wh-otázky v jednoduchom 

prítomnom a minulom čase  

Spôsobilosť č. 21  

Vypracovať prezentáciu, 

prednášku  

Competence No.21  

Giving a presentation  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  



Spôsobilosť č. 22  

Doplniť , obohatiť 

štruktúrovanú prednášku 

/prezentáciu.  

Competence No.22  

Giving additional 

information.  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  

Spôsobilosť č. 23  

Zúčastniť sa na diskusii. 

Argumentovať.  

Competence No.23  

Taking a part in a 

discussion. Giving 

arguments.  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  

Spôsobilosť č. 24  

Sledovať porozumenie.  

Competence No.24  

Monitoring 

understanding  

Assuring that my 

presentation has been 

understood.  

(uistiť sa, ţe moja 

komunikácia bola 

pochopená)  

Is it clear?  

Do you understand?  

Opytovacie vety  

Ensuring that my statement has been 

understood (uistiť sa ţe účastníci 

pochopili zadanie)  

Did you catch it?  

Did you understand?  

Otázky v minulom jednoduchom čase  

Spôsobilosť č. 25  

Porozprávať niečo.  

Competence No.25  

Narrating  

Nerozvíja sa  Nerozvíja sa  Nerozvíja  

 

 

 

3. Témy  Vzdelávacie štandardy a prierezové témy  a prepojenie s inými predmetmi 
Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z trinásť okruhov na úrovni A2.1  

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. Multikultúrna spoločnosť  

11. Šport  

12. Obchod a služby  

13. Krajiny, mestá a miesta  
 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

V 6. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom 

hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, vyuţitia IKT. Dôleţitá je tu aktívna 

účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  



V nasledujúcej tabuľke uvádzame štandard (obsahový aj výkonový) s možným vyžitým 

prierezových tém, ktorý by mal žiak na konci 6. ročníka zvládnuť.  

 

 

4. Požiadavky na výstup 

Tematický celok Rozvíjajúce ciele Obsahový štandard 

Téma 

Výkonný štandard Prierezové témy, 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

jednoduchú 

spoločenskú 

komunikáciu 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

slovíčka rodinných 

vzťahov 

 

 

-žiak si osvojí 

formulky 

predstavenia sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hello 

Formálne a neformálna 

pozdravy 

 

 

 

 

My family 

Rodinné vzťahy 

 

 

 

At the sport centrum 

Aktíva reakcia na 

osobné otázky 

 

 

 

 

 

 

 

-požívať formálne 

a neformálne 

pozdravy 

-vedieť sa 

predstaviť 

v spoločnosti 

 

-vedieť predstaviť 

rodinného 

príslušníka 

 

-vedieť používať 

celé meno 

-vedieť povedať 

adresu, telefónne 

číslo, 

-vedieť reagovať 

na otázky :Whatś 

your full name? 

What´s your  

address?  

 

 

 

-vedieť vyjadriť 

svoje schopnosti 

 

 

Etická výchova 

Spoločenská 

komunikácia 

rozhovor 

 

 

 

Etická výchova 

Rodina 

projekt 

 

 

 

 

Etická výchova 

Spoločenská 

komunikácia 

dialóg 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

pomocou slovesa 

can  vyjadriť svoje 

schopnosti 

 

 

- žiak si osvojí 

slovnú zásobu na 

opis izby 

-žiak si osvojí 

používanie otázok 

-žiak si zopakuje 

tvorbu viet 

v prítomnom 

priebehovom čase 

 

 

- žiak si zopakuje 

používanie slovesa 

have got 

 

 

 

 

 

-žiak si zopakuje 

a utvrdí používanie 

jednoduchého 

prítomného času 

 

 

-žiak je oboznámený 

z pomenovaním 

mesiacov v roku 

-žiak si osvojí tvorbu 

poradových 

 

 

What can you do? 

Opis svojich schopností 

Modálne sloveso can 

 

My room 

Opis izby 

Používanie otázok 

Prítomný priebehový 

čas 

 

 

 

 

 

 

 

What has she got? 

Sloveso have got 

Pieseň 

 

 

 

 

 

My life 

Jednoduchý prítomný 

čas 

 

 

 

 

-vedieť opísať 

izbu 

-vedieť používať 

otázky What ´s 

this? What colour 

is..? 

Where is/are..? 

How many...? 

What is .....  

.....ing? 

 

-vedieť vytvoriť 

otázku v 3.os 

jed.č  pomocou 

slovesa have got 

a odpovedať na 

ňu 

 

- vedieť používať 

prítomný 

jednoduchý čas 

-vedieť tvoriť vety  

 

-vedieť povedať 

dátumy 

 

 

 

 

 

-vedieť tvoriť 

otázky pomocou 

pomocného 

 

 

 

 

Etická výchova 

Uvedomenie si 

svojich schopností 

rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



My life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čísloviek 

 

-žiak si utvrdí tvorbu 

otázok 

-žiak  rozpozná 

používanie odpovedí 

na otázky 

 

 

 

 

 

 

-žiak je 

oboznámemý 

s používaním 

frekvenčných 

prísloviek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak je oboznámený 

o zvyklostiach 

a slávnostiach  

počas roka v Británii 

 

 

 

 

Birthdays 

Mesiace v roku 

Poradové číslovky 

 

 

 

 

 

Mickey, Millie and Mut 

Yes/no and wh- 

questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily life 

Frekvenčné príslovky 

 

 

 

 

 

slovesa do/does 

-vedieť 

odpovedať na 

otázky 

odpoveďou yes 

/no alebo celou 

vetou  

 

-vedieť používať 

príslovky never, 

often, not often, 

usually, normally, 

always 

-ovládať 

slovosled  vety s  

frekvenčnou 

príslovkou 

 

-vedieť rozprávať 

o slávnostiach 

v našej krajine 

 

 

  

-vedieť čítať 

časové údaje  

 

 

 

-zopakovať 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť projekt 

o sebe 

a dôležitých 

Etická výchova 

Režim dňa 

projekt 

 

Voľnočasové aktivity 

Projektove 

premietane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

slovnú zásobu 

rôznych 

časomeračov 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

poznatky 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

 

 

 

-žiak si zopakuje 

a upevní používanie 

prítomného 

priebehového času 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

-osvojiť si odpovede 

na Yes/ No a Wh- 

otázky 

 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

-žiak si osvojí 

používanie 

jednoduchého 

prítomného 

a prítomného 

priebehového času 

 

-žiak počúva a číta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culture 

Typický  rok v Británii 

Školský rok 

 

 

English across the 

curriculum 

Veda a matematika-

meranie času 

 

 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

Your project 

Rok  v mojom živote 

 

 

 

 

udalostiach 

v priebehu roka 

 

-vie tvoriť vety 

v prítomnom 

priebehovom 

čase 

 

 

 

 

 

 

-vedieť 

odpovedať na 

Yes/ No a Wh-

otázky 

 

 

-vedieť odlíšiť 

jednoduchý 

prítomný 

a prítomný 

priebehový čas 

a správne 

používať 

 

 

-počúvať a čítať 

s porozumením 

-vedieť 

odpovedať na 

otázky k textu  

-vedieť ohýbať 

osobné zámena 

 

-žiak vie tvoriť 

vety pomocou 

Pomoc s domácimi 

prácami 

projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia  

Regionálna 

geografia 

film 

 

 

 

Dejepis  

Meranie času 

projekt 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Animals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s porozumením 

-žiak je oboznámený 

s tvorbou tvarou 

osobných zámen 

 

-žiak je oboznámený 

s významom 

modálneho 

slovesa must 

 

 

 

-žiak číta 

s porozumením 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

 

 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

poznatky 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

 

 

Our schol trip 

Prítomný priebehový 

čas 

 

 

 

 

 

 

Mickey´s model 

dinosaur 

Yes/No and Wh- 

questions 

 

 

My favourite animals 

Jednoduchý prítomný 

a prítomný priebehový 

čas 

 

 

 

 

 

The story of Chicken 

Licken 

Skloňovanie osobných 

zámen 

 

 

 

 

modálneho 

slovesa must 

-žiak ovláda 

slovosled vety so 

slovesom must 

 

 -žiak vie po 

prečítaní článku 

odpovedať na 

otázky 

 

-žiak vie 

charakterizovať 

základné 

skupiny 

živočíchov 

 

 

-zopakovať 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť projekt 

o obľúbenom 

živočíchovi 

 

-vedieť vytvoriť 

jednoduchý 

minulý čas 

slovesa byť 

-vedieť tvoriť 

otázky 

s odpovedať na 

ne 

-vedieť utvoriť 

zápor 

 

-vedieť vytvoriť 

jednoduchý 

 

Etická výchova 

Dôležité udalosti 

v živote 

Práca s 

encyklopédiou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

požívanie 

jednoduchého 

minulého času 

slovesa byť 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

požívanie 

jednoduchého 

minulého času 

pravidelných slovies 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

požívanie 

jednoduchého 

minulého času 

nepravidelných 

slovies 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si utvrdí tvorbu 

otázok 

 

 

Modálne sloveso 

Must 

 

 

 

 

 

 

 

Culture 

Zvieratá 

 

 

 

 

English across the 

curriculum 

Rozdelenie zvierat 

 

 

 

 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

Your project 

minulý čas 

pravidelných 

slovies 

-vedieť tvoriť 

otázky 

s odpovedať na 

ne 

-vedieť utvoriť 

zápor 

 

-vedieť vytvoriť 

jednoduchý 

minulý čas 

pravidelných 

slovies 

-vedieť tvoriť 

otázky 

s odpovedať na 

ne 

-vedieť utvoriť 

zápor 

 

-vedieť 

odpovedať na 

Yes/ No a Wh-

otázky 

 

 

 

-žiak vie po 

prečítaní článku 

odpovedať na 

otázky 

 

 

-vedieť 

porozprávať 

o dovolenke detí 

z článku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holidays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak  rozpozná 

používanie odpovedí 

na otázky 

 

-žiak číta 

s porozumením 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

poznatky 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

 

-žiak je oboznámený 

s rozdielom medzi 

počítateľnými 

a nepočítateľnými 

podstatnými slovami 

 

-žiak si osvojí 

používanie  

počítateľných 

a nepočítateľných 

podstatných mien 

Opis zvieraťa 

 

 

Where were you last 

week? 

Jednoduchý minulý čas 

slovesa byť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our holiday 

Jednoduchý minulý čas 

pravidelných slovies 

 

 

 

 

 

 

 

Problems 

Jednoduchý minulý čas 

nepravidelných slovies 

 

 

 

 

 

 

 

-vedieť 

porozprávať 

o rôznych 

spôsoboch 

cestovania 

 

 

-zopakovať 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť projekt 

o poslednej 

dovolenke 

 

-vedieť rozoznať 

počíteľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

-vedieť v dialógu 

používať 

počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mena 

( v reštaurácii 

a v obchode) 

 

-vedieť používať 

označenia pre 

množstvo rôznych 

počítateľných a  

nepočítateľných 

podstatných mien 

Klasifikácia 

živočíchov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

používanie 

označenia pre 

množstvo rôznych 

počítateľných 

a nepočítateľných 

podstatných mien 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

-žiak sa naučí 

rozlišovať 

používanie some/ 

any/a/the a a little/a 

few 

 

 

 

 

-žiak je informovaný 

o tradičných 

britských 

jedlácha čase, kedy 

sa jedia 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

 

 

 

 

 

 

Mut´s holiday 

Yes/No and Wh- 

questions 

 

 

 

 

Culture 

Dovolenka 

 

 

 

 

English acrossthe 

curriculum 

História: preprava 

 

 

 

 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

-vedieť používať 

some/ any/a/the 

a a little/a few 

 

 

 

-vedieť 

porozprávať 

o našich 

tradičných jedlách 

 

 

-čítať s 

porozumením 

-vedieť 

pomenovať rôzne  

svetové 

kulinárske 

špeciality 

 

-zopakovať 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť  

projekt národnom  

jedle, o  

najobľúbenej- 

šom recepte 

 

-vedieť používať 

nové slovíčka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poznatky 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

-žiak je oboznámený 

s tvorbou 1.stupňa 

stupňovanie príd. 

mien 

-žiak je oboznámený 

s tvorbou 2.stupňa 

stupňovanie príd. 

mien 

 

-žiak si utvrdí 

porovnávanie 

pomocou spojky 

that, as...as 

 

-žiak číta 

s porozumením 

 

 

 

-žiak si utvrdí 

používanie 

stupňovania 

príd.mien na 

príklade 

porovnávania 

počasie vo 

východnej 

a západnej Európe 

 

Your project 

Dovolenka 

 

 

Food and drink 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

 

Stone soup 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená 

 

 

 

 

 

Mut goes shopping 

How much...? 

How many....? 

 

 

 

 

 

George´s Apple 

crumpbe 

Recept na jablkový 

koláč 

 

 

-vedieť vytvoriť 

1.stupeň 

stupňovanie príd. 

mien 

 

-vedieť vytvoriť 

2.stupeň 

stupňovanie príd. 

mien 

 

 

-vedieť používať 

vo vete spojky 

That, as...as 

 

 

-vedieť 

odpovedať na 

otázky z článku 

 

 

-vedieť používať 

stupňovanie 

príd.mien 

 

 

 

 

 

 

 

-zopakovať 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 

História prepravy 

film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografie  

Cestovný ruch 

mapy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

poznatky 

 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

-žiak si osvojí tvorbu 

viet na vyjadrenie 

blízkej budúcnosti 

 

 

 

 

 

 

-žiak si osvojí 

rozlišovanie 

a používanie 

príd.mien a 

prísloviek 

 

 

-žiak je oboznámený 

s používaním a so 

skladbou vety so 

slovesom ,,have to“ 

-žiak sa naučí 

vyjadriť svoj výzvu a 

názor pomocou 

,,shell“ a ,,let´s“ 

 

-žiak je informovaný 

 

Some /a/any/the 

A little/a few 

 

 

 

 

 

Culture 

Jedlo a čas, kedy sa je 

 

 

 

English across the 

curriculum 

Geografia: jedlo 

z rôznych kútov sveta 

  

 

 

 

 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

Your project 

Jedlo 

 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť  

projekt o 

Slovensku 

 

 

-vedieť tvoriť 

kladné a záporné 

vety na vyjadrenie 

blízkej budúcnosti 

pomocou  

,,be going to 

sloveso 

v neurčitku“ 

 

-vedieť odlíšiť 

a použiť prídavné 

meno a príslovku 

 

 

-ovládať 

slovosled vety so 

slovesom  

,,have to“ 

 

 

-používať 

spojenia 

pomocou,,shell“ 

a ,,let´s“ 

 

-vedieť 

porozprávať 

o zaujímavých 

osobnostiach 

Etická výchova 

Spoločenská 

komunikácia 

rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The world 

 

 

 

 

 

 

 

o niektorých 

dôležitých 

osobnostiach 

britského filmu 

 

 

-žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu 

 

-žiak si zhrnie 

nadobudnuté 

poznatky 

 

 

-žiak uplatní a zhrnie 

svoje vedomosti pri 

tvorbe projektu 

 

 

 

 

 

 

My country 

Prídavné mená 

 

 

 

North and south 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Porovnávanie  

 

Record breakers 

Stupňovanie 

prídavných mien 

Superlatívy 

 

Mickey and Millie go 

camping 

Porovnávanie pomocou 

that , as ...as 

 

 

Culture 

USA 

 

 

English across the 

curriculum 

Geografia: východ 

slovenského filmu 

 

 

-čítanie 

s porozumením 

 

 

-zopakovať 

a utvrdiť si 

nadobudnuté 

vedomosti 

 

- vytvoriť  

projekt o filme 

 

 

 

 

Geografia 

Regionálna 

geografia 

Práca s časopismi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Regionálna 

geografia Spojeného 

kráľovstva Veľkej 

Británie a Sev. Írska 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a západ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

 

 

Your project 

Slovensko 

 

 

TV programmes 

Vyjadrenie blízkej 

budúcnosti 

 

 

 

 

 

 

 

At the movies 

 

Geografia 

Fyzická geografia 

Vyhľadávanie na 

mapách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia 

Regionálna 

geografia USA 

 

 

Geografia 

Fyzická geografia  

Európy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entertainment 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prídavné mená 

Príslovky 

 

 

 

Film, cameras, action 

Skladba vety so 

slovesom ,, have to“ 

 

 

 

The lost pinguin 

Výzva pomocou ,,shell“  

a ,,let´s“ 

 

 

Culture  

Britská tvorba filmov 

 

 

 

 

 

English across the 

curriculum 

História umenia: 

Grécke divadlo 

 

Revision 

Pieseň 

 

 

 

 

 

 

Geografia  

Slovensko 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova 

Televízne programy 

projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Your project 

Môj obľúbený film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis 

História umenia 

 

 

 

 

 

Dejepis 

Antické Grécko 

rozhovor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Receptívne zručnosti 

                                                                                                                           

a) zachytiť známe informácie v počutom texte 

b)  vyhľadať v texte osobné údaje 

 

Produktívne zručnosti  

a)rozprávať o svojej rodine 

Receptívne zručnosti 

a) Zachytiť známe informácie v počutom texte 

b)vyhľadať v texte osobné údaje 

c) rozpoznať dátumy a názvy mesiacov v roku 

d) vyhľadať informácie v texte, pochopiť hlavnú myšlienku   

 

 Produktívne zručnosti 

a) hovoriť  kamarátovi o dennom režime 

 b) hovoriť o dianí spojenom s konkrétnym dátumom 

c) pomenovať rôzne domáce práce a hovoriť o svojich skúsenostiach z denného života 

 

 Interakcia 

a) rozprávať sa s kamarátom o dennom režime 

b) rozprávať sa o domácich prácach a bežnom týždni 

Receptívne rečové zručnosti: 

a)  vyhľadať špecifické informácie v prečítanom texte 

b)  rozumieť hlavnej myšlienke prečítaného príbehu 

 

Produktívne rečové zručnosti:   

a) pomocou obrázku pomenovať exotické zvieratká,  ktoré možno vidieť v ZOO 

b)  informovať o tom, ktoré zvieratká má žiak rád a ktoré nemá 

 

Interaktívne rečové zručnosti: 

a) simulovať telefónny rozhovor s kamarátom a opýtať sa, čo robí 
Receptívne zručnosti 

a) rozumieť info z e-mailu 



5. Stratégie - Metódy a formy práce  

 

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

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

vzdelanostný profil ţiaka, 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 mộţe učiť s radosťou 

bez strachu a stresu, vyuţívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú 

zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umoţňujeme mu učiť sa za pomoci všetkých 

zmyslov. Dieťa sa naučí reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho pouţívať 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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt 2 štvrtá edícia  

- pracovný zošit Projekt 2 štvrtá edícia  

 
- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.). 

 7. Hodnotenie predmetu  

Predmet anglický jazyk v šiestom ročníku ako prvý cudzí jazyk 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 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu 

ţiakov so špecifickými potrebami.  



Hodnotiace portfólio  
V jednom klasifikačnom období ţiak získa minimálne 5 známok:  

2 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie, prezentácia projektu, 

opis obrázku) – váha 8  

1 známka – počúvanie s porozumením – váha 8  

1 známka zo slohovej práce - váha 9  

1 známka z gramatického testu - váha 8  

Iné známky:  
- krátke previerky,  

- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu  

- dramatizácia rozprávky 

- prezentácia piesne  

- recitácia básne  

- čítanie textu s porozumením  

Váha známky v rozpätí od 1 do 6 podľa uváţenia vyučujúceho.  

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň A 2  

obsahové zvládnutie témy  

samostatnosť a plynulosť prejavu,  

gramatická správnosť  

pouţitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia  

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:  

členenie a stavba textu  

zodpovedajúci obsah a rozsah textu  

gramatická správnosť, pravopis  

slovná zásoba  

Základom pre klasifikáciu bude ţiakov 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 - 50% = dobrý  

49 - 30% = dostatočný  

29 - 0% = nedostatočný  

Pri výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť ţiaka  

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

pre hodnotenie žiakov na základnej škole.) 

. Klasifikáciu môţeme obohatiť aj o slovného hodnotenie, nasledovne: 

 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do better! Dobré, ale môţe to byť lepšie. 
            4.Try harder you can do it! Usiluj sa viac! 

 

 



 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 

Schválila vedúca PK  Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 

 Vypracované dňa  30.8.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu, jeho význam v obsahu 

vzdelávania 
 

Predmet Anglický jazyk. 

Vyučovanie AJ  má ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj 

kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala poţiadavkám 

moderného európskeho demokratického občana pripraveného na ţivot v spojenej Európe. 

Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v cudzom jazyku sú dôleţité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, 

umoţňujú občanom plne vyuţívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských 

štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára 

podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa 

chápať vzťahy medzi jednotlivými zloţkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre ţivot“ umoţňuje kaţdému jedincovi ţiť podľa 

vlastných predstáv a uspokojenia.  

Vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky 
referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na 

pôde Rady Európy. Cieľom vzdelávania na princípe kompetencií je, aby učiaci sa dokázal:  

riešiť kaţdodenné ţivotné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom 

v našej krajine, aby si dokázal vymieňať  informácie a nápady s mladými ľuďmi a 

dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity 

v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje, viac a lepšie chápal spôsob ţivota a myslenia iných 

národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

  Základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorú majú dosiahnuť ţiaci na 

ZŠ predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje 

opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený 

obsah výpovede obmedziť a hľadať slová. Poţiadavky kladené na učiaceho sa 

predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojovaniu si cudzieho jazyka, Táto koncepcia 

umoţňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváţenia rozhodol,  

do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti pouţívať a sám si zvolí úroveň náročnosti. 

Ďalej delí na : 
-úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom)   

-úroveň A2 (počiatočná fáza vyuţívania základných komunikačných nástrojov)  

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku, aby mohol uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri 

hovorení, počúvaní, či uţ priamo cez ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a 

televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie  

v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je úlohou 

základnej školy, aby ţiaci pripravili aj  na tieto spôsoby komunikácie 

 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce 

z kľúčových spôsobilostí 
     Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu  kľúčových    

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k: 

 získavaniu nových kompetencií 

 opakovaniu  si naučených  vedomostí 

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov 



 hodnoteniu svojich  pokrokov 

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách 

 socializácií detí 

 vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka 

 učeniu sa samostatnosti pri učení 

 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia 

 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností 

 naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia 

 viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

       pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

Kľúčové spôsobilosti 

 porozumieť počutému a písanému slovu 

 hovoriť a vedieť odpovedať na otázky 

 písať krátke listy, pozdravy, odkazy 

  

 

Kompetencie spojené s myslením 

 kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh 

 kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru 

 prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich 

  

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Kompetencie na učenie 

 pozitívna motivácia, 

 vhodné učebné pomôcky  

 učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií, 

 individuálne učenie sa, 

 pripravovanie sa na celoţivotné vzdelávanie. 

Kompetencie na riešenie problémov 

 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia, 

 viesť k vyuţívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností, 

 vyuţívanie modelových situácií, 

 hľadanie optimálneho riešenia vyuţívaním tvorivého myslenia, kreativity, 

 rozvíja kritické myslenie. 

Komunikatívne kompetencie 

 vyuţíva diskusiu o probléme, 

 vedie k vyuţívaniu IKT na komunikáciu, 

 samostatné i tímové prezentácie. 

 

Sociálne kompetencie 



 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá, 

 individuálny prístup k talentovaným ţiakom (rozširujúce úlohy), k ţiakom s poruchami učenia 

(spolupráca so špeciálnym pedagógom), 

 empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje, 

 rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti, 

 rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí, 

 podpora pri zapájaní do súťaţí. 

Pracovné kompetencie 

 zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom, 

 zodpovednosť za seba i svoj tím, 

 kontrola samostatných prác, 

 autokontrola a kontrola spoluţiaka. 

 
                      Základné predmetové spôsobilosti: 

Absolvent predmetu anglický jazyk  má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:  

spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja, 

 dokáţe reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní 

a spracovávaní nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia 

sa, 

 dokáţe kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a prakticky vyuţívať, 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové moţnosti 
 

sociálne komunikačné spôsobilosti 

 dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní 

a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne vyuţíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, pouţíva 

odborný jazyk, 

 dokáţe primerane komunikovať v anglickom jazyku, chápe význam a uplatňuje 

formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 

spolupráce, zaloţenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí 

osobnej zodpovednosti 
 

spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 pouţíva základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáţe vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom 

grafickom prostredí, 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 



 dokáţe vyuţívať IKT pri vzdelávaní 
 

spôsobilosť riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy zaloţené na analyticko-

kritickom a tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a vyuţívaniu rôznych, aj 

inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich 

výsledkov, 

 dokáţe spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si 

aj potrebu zvaţovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 
 

 

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 
 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre niţšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z 13 

okruhov na úrovni A2.1.  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Doprava a cestovanie  

Vzdelanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

Stravovanie  

Multikultúrna spoločnosť  

Obliekanie a móda  

Šport  

Obchod a služby  

Krajiny, mestá a miesta  

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  



V 7. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Vzťahy v rodine.  Občianska náuka 

     Pracovné činnosti. 

     Záľuby. 

 

Environmentálna výchova  Zvieratá.   Zemepis, prírodopis 

     Počasie. 

     Príroda. 

 

Ochrana ţivota a zdravia  Ľudské telo.   Prírodopis, Telesná výchova 

     Zdravý spôsob ţivota. 

     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 spoluţiaci (vedieť pouţívať časové  

výrazy).  

 

2. Domov a bývanie : Ţiak 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: Ţiak vie: - pomenovať ľudské telo a charakterizovať 

zovňajšok človeka a jeho vlastnosti  

- pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť  

- vyjadriť radosť, uspokojenie, skľúčenie,  

vymenovať pravidlá zdravého  

ţivota, vyjadriť záujem o niečo,  

- pochopiť náučný text 

 

 

 

  

 

 

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

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

 

 

 

 

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

vzdelávaniu a k práci. 

 

 

 

 

 

  



6. Človek a príroda: Ţiak vie opísať migráciu zvierat, diskutovať o migrácii ľudí, vedieť 

pomenovať, prírodné katastrofy, zaujímať sa o niečo. 

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

postoj k nim. 

 

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

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

 

 

 

 

  

9. Obliekanie a móda:  

Ţiak vie pomenovať oblečenie, pouţiť frázy týkajúce sa obliekania. Vie vybrať vhodné 

doplnky k oblečeniu na rôzne príleţitosti. 

  

 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak vie pomenovať rodinné sviatky.  

Ţiak dokáţe charakterizovať zvyky a tradície v rôznych krajinách.  

 

 

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

 

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

 

13. Krajiny, mestá a miesta:  Ţiak 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 ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  



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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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

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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame 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 Hello  

 

7. Hodnotenie predmetu 

Predmet anglický jazyk bude hodnotený ústnou aj písomnou formou. Pri ústnej forme 

kontroly úrovne osvojenia poznatkov bude uprednostňované prezentovanie poznatkov 

ţiakmi na základe dobrovoľnej odpovede ţiaka, alebo určenia konkrétneho ţiaka 

učiteľom. Bude sa zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu.  

Písomnou formou bude kontrolované a hodnotené osvojenie si základných poznatkov 

prostredníctvom písomky alebo didaktického testu na konci tematického celku. Zručnosti 

pri praktických aktivitách budú hodnotené slovne so stručným komentárom k výkonu 

ţiaka. Samostatná práca ţiakov a schopnosti práce s textom budú hodnotené priebeţne 

verbálnou formou. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov 

a komunikatívnych zručností bude kontrolovaná a hodnotená prostredníctvom prezentácie 

projektov podľa kritérií na základe dohody učiteľa so ţiakmi.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov bude poskytnúť ţiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia bude tieţ 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní 

nedostatkov. Hodnotené bude aj prepojenie vedomostí so zručnosťami 

a spôsobilosťami. 

Hodnotenie a klasifikácia bude vychádzať z Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie ţiakov základnej školy.  
Hodnotenie vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej 

školy. 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov základnej školy 

 v predmete  Anglický jazyk 

Pri klasifikácii výsledkov v anglickom jazyku  sa v súlade s poţiadavkami učebných 

osnov hodnotí: 

celistvosť, presnosť, trvácnosť osvojenia poţadovaných poznatkov, faktov, pojmov, 

definícií, zákonitostí a vzťahov, 

kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať poţadované intelektuálne činnosti, 



schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh, schopnosť vyuţívať a zovšeobecňovať skúsenosti a 

poznatky získané pri praktických činnostiach, 

kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 

aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim, presnosť, výstiţnosť, 

odborná a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu, kvalita výsledkov činnosti, 

osvojenie účinných metód samostatného štúdia. 

Na kontrolu a hodnotenie ţiakov z anglického jazyka  sa vyuţívajú konkrétne a 

objektívne postupy kontroly a hodnotenia: 

pri verbálnej kontrole zisťovať a hodnotiť v ústnej odpovedi ţiakov osvojenie si 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Po 

ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď. 

písomnou formou kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testovanie  a polročných  a koncoročných  previerok. 

Test sa píše po kaţdej prebratej lekcii. Vyuţívame štandardizované testy tvorené 

renomovanými expertmi.. 

      Stanovená stupnica hodnotenia pre všetky ročníky: 

 100 – 90 % = výborný  

 89 - 75% = chválitebný  

 74 - 50% = dobrý  

 49 - 30% = dostatočný  

 29 - 0% = nedostatočný 

Po napísaní testu nasleduje rozbor a individuálna oprava. 

              Písomné práce: 

V kaţdom ročníku ţiaci napíšu test po kaţdej lekcii, na polroka zhrňujúci test 

a koncoročný z celoročného učiva na konci školského roka. Písanie testu trvá 1 

vyučovaciu hodinu. Ţiaci, ktorí pracujú výborne a rýchlo, dostávajú body aj za čas. Nad 

90 %.  

Optimálne je hodnotenie na základe percentuálnej úspešnosti podľa kritérií stanovených 

vzájomnou dohodou učiteľov (tabuľka na bodovanie úloh). Výsledky hodnotenia 

písomných prác oznámi učiteľ ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní.  

Ţiakom umoţňujeme zaţiť úspech tak, ţe ich vedieme k projektovej práci. Tu môţu 

pouţívať papierové zdroje, Internet i pomoc učiteľa. Kaţdý projekt musí byť opravený 

učiteľom. Ţiak ho prezentuje pred svojimi spoluţiakmi tak, ţe ho hovorí, nečíta. Toto 

vyuţívame na pozitívnu motiváciu, väčšina projektov sa vypracuje na PC v škole alebo za 

DÚ. 



Hodnotenie je formatívne i sumatívne, najhodnotnejšie práce ţiakov prezentujeme 

v rámci školy i v SR ako inšpiráciu pre kolegov učiteľov AJ i iných ţiakov, napríklad vo 

Virtuálnej kniţnici. 

 Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením postupujeme podľa Metodických 

pokynov na hodnotenie ţiakov ZŠ a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto ţiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenia daného ţiaka, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce ţiaka v predmete 

slovenský jazyk a literatúra. 

Pri písomných prácach majú moţnosť vyuţívať určené pomôcky (gram. tabuľky, 

slovníky, učebnice..), často sa pristupuje k redukcii úloh v písomnej práci, prípadne 

zjednodušeniu zadania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročník ôsmy 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

    

  

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 

Schválila vedúca PK Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 
  Vypracované dňa 30.8.2013 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

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

poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej 

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

komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať vyučovať 

anglický jazyk uţ 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 ţiakom 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, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí  

Ciele učebného predmetu  

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  

 získavaniu nových kompetencií  

 opakovaniu si naučených vedomostí  

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov  



 hodnoteniu svojich pokrokov  

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

 socializácií detí  

 vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka  

 učeniu sa samostatnosti pri učení  

 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností  

 naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

 viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

 Obsah učebného predmetu  

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

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

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

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

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

rečové zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť 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 pouţívať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

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

systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,  



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

rozvoja,  

• udrţať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:  

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,  

• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti kaţdodenného 

ţivota,  

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,  

• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  

• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  

• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby: 

• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

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



• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,  

• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,  

• porozumel jednoduché osobné listy,  

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,  

• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel:  

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

• napísať jednoduché osobné listy,  

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy)  

 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáţe zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  

• povedať, čo sa mu páči a čo nie,  

• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

Ústny prejav – monológ  



Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,  

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,  

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých 

slovných spojení a viet,  

• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.  

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre niţšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z 13 

okruhov na úrovni A2.1. 

 

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Doprava a cestovanie  

Vzdelanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

Stravovanie  

Multikultúrna spoločnosť  

Obliekanie a móda  

Šport  

Obchod a služby  

Krajiny, mestá a miesta  



Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  

V 8. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka 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 ţivota a zdravia  Ľudské telo.   Prírodopis, Telesná výchova 

     Zdravý spôsob ţivota. 

     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 spoluţiaci (vedieť pouţívať časové  

výrazy).  

 

2. Domov a bývanie : Ţiak 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: Ţiak vie: - pomenovať ľudské telo a charakterizovať 

zovňajšok človeka a jeho vlastnosti  

- pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť  

- vyjadriť radosť, uspokojenie, skľúčenie,  

vymenovať pravidlá zdravého  

ţivota, vyjadriť záujem o niečo,  

- pochopiť náučný text 

 

 

 

  

 

 

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

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

 

 

 

 

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

vzdelávaniu a k práci. 

 

 

  



 

 

 

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

pomenovať, prírodné katastrofy, zaujímať sa o niečo. 

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

postoj k nim. 

 

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

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

 

 

 

 

  

9. Obliekanie a móda:  

Ţiak vie pomenovať oblečenie, pouţiť frázy týkajúce sa obliekania. Vie vybrať vhodné 

doplnky k oblečeniu na rôzne príleţitosti. 

  

 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak vie pomenovať rodinné sviatky.  

Ţiak dokáţe charakterizovať zvyky a tradície v rôznych krajinách.  

 

 

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

 

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

 

13. Krajiny, mestá a miesta:  Ţiak 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 ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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

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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame 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 Hello  

 

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 (č. 22/2011). Pri hodnotení a klasifikovaní 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotiace portfólio  

V jednom klasifikačnom období ţiak získa minimálne 5 známok:  

2 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie, prezentácia 

projektu, opis obrázku) – váha 8  

1 známka – počúvanie s porozumením – váha 8  

1 známka zo slohovej práce - váha 9  

1 známka z gramatického testu - váha 8  

Iné známky:  

- krátke previerky,  

- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu 

- dramatizácia rozprávky  

- prezentácia piesne  

- recitácia básne  



- čítanie textu s porozumením  

Váha známky v rozpätí od 1 do 6 podľa uváţenia vyučujúceho. 

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň A 2  

obsahové zvládnutie témy  

samostatnosť a plynulosť prejavu,  

gramatická správnosť  

pouţitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia  

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:  

členenie a stavba textu  

zodpovedajúci obsah a rozsah textu  

gramatická správnosť, pravopis  

slovná zásoba  

Základom pre klasifikáciu bude ţiakov 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 - 50% = dobrý  

49 - 30% = dostatočný  

29 - 0% = nedostatočný 

Pri výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť ţiaka  

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

pokynu pre hodnotenie ţiakov na základnej škole.) 
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Vyučoací jazyk slovenský 

    

  

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 

Schválila vedúca PK: Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 
  Vypracované dňa 30. 8. 2013 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  

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

poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej 

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

komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať vyučovať 

anglický jazyk uţ 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 ţiakom 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, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí  

Ciele učebného predmetu  

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  



 získavaniu nových kompetencií  

 opakovaniu si naučených vedomostí  

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov  

 hodnoteniu svojich pokrokov  

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

 socializácií detí  

 vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka  

 učeniu sa samostatnosti pri učení  

 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností  

 naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  

 viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

 Obsah učebného predmetu  

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

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

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

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

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

rečové zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť 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 pouţívať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

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

systematizovať ich a vyuţívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny ţivot,  

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

rozvoja,  

• udrţať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často vyuţívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu vyuţívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:  

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,  

• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti kaţdodenného 

ţivota,  

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,  

• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  

• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  

• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby: 



• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

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

• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,  

• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,  

• porozumel jednoduché osobné listy,  

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,  

• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel:  

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

• napísať jednoduché osobné listy,  

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy)  

 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáţe zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  

• povedať, čo sa mu páči a čo nie,  



• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

 

Ústny prejav – monológ  

 

Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,  

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,  

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých 

slovných spojení a viet,  

• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.  

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre niţšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z 13 

okruhov na úrovni A2.1. 

 

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Doprava a cestovanie  

Vzdelanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

Stravovanie  

Multikultúrna spoločnosť  

Obliekanie a móda  



Šport  

Obchod a služby  

Krajiny, mestá a miesta  

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  

V 9. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Vzťahy v rodine.  Občianska náuka, informatika 

     Pracovné činnosti. 

     Profesie. 

     Záľuby. 

     Nákupné zariadenia. 

     Pošta. 

     Hotel. 

 

Environmentálna výchova  Zvieratá.   Zemepis, prírodopis 

     Počasie. 

     Príroda. 

     Obliekanie a móda. 

     Krajiny a mestá.   

 

Ochrana ţivota a zdravia  Ľudské telo.   Prírodopis, telesná výchova 

     Zdravý spôsob ţivota. 

     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 spoluţiaci (vedieť pouţívať časové výrazy). 

Vedieť sa informovať, potvrdiť a začleniť informáciu – vedieť sa opýtať a uviesť osobné 

údaje, potvrdiť, odmietnuť, vyjadriť nesúhlas. 

  

 

 

2. Domov a bývanie : Ţiak 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: Ţiak vie: - pomenovať ľudské telo a charakterizovať 

zovňajšok človeka a jeho vlastnosti:  

- pomenovať ľahké ochorenia, nevoľnosť  

- vyjadriť radosť, uspokojenie, skľúčenie,  

vymenovať pravidlá zdravého  

ţivota, vyjadriť záujem o niečo,  

- pochopiť náučný text 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

4. Doprava a cestovanie: Ţiak sa vie opýtať na cestu a odpovedať na podobné otázky. 

 Vie charakterizovať základné formy dopravy. 

 

 

 

 

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

vzdelávaniu a k práci. 

 

 

 

6. Človek a príroda: Ţiak vie opísať migráciu zvierat, diskutovať o migrácii ľudí, vedieť 

pomenovať, prírodné katastrofy, zaujímať sa o niečo. Vedieť podať konkrétnu informáciu, 

pochopiť text a vyjadriť sa k obsahu, rozumieť rozprávaniu populárneho príbehu a 

neobvyklých príbehov. 

 

 

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

postoj k nim. Ţiak vie povedať, čo kto robil v minulosti, navrhnúť niekomu, aby niečo 

vykonal alebo sme spoločne niečo vykonali, odpovedať na návrh niekoho iného, vyjadriť 

svoje plány, vedomosti a schopnosti. 

 

 

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

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

 

 

 

 

  



9. Obliekanie a móda: Ţiak vie pomenovať oblečenie, pouţiť frázy týkajúce sa obliekania. 

Vie vybrať vhodné doplnky k oblečeniu na rôzne príleţitosti. 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak vie pomenovať rodinné sviatky.  

Ţiak dokáţe charakterizovať zvyky a tradície v rôznych krajinách.  

 

 

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

 

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

 

13. Krajiny, mestá a miesta:  Ţiak 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 ţiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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

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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Project 5 /3.edícia/  

- odborné publikácie k daným témam   

- 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.)  

- časopisy  

 

7. Hodnotenie predmetu  

Predmet anglický jazyk v 9. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej 

školy v sekcii Školský vzdelávací program (č. 22/2011). Pri hodnotení a klasifikovaní 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Známky:  

- krátke previerky,  



- slovná zásoba  

- domáce úlohy  

- aktivita  

- realizácia projektu 

- dramatizácia rozprávky  

- prezentácia piesne  

- recitácia básne  

- čítanie textu s porozumením  

Váha známky v rozpätí od 1 do 6 podľa uváţenia vyučujúceho. 

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň A 2:  

obsahové zvládnutie témy  

samostatnosť a plynulosť prejavu,  

gramatická správnosť  

pouţitá slovná zásoba, výslovnosť, intonácia  

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií:  

členenie a stavba textu  

zodpovedajúci obsah a rozsah textu  

gramatická správnosť, pravopis  

slovná zásoba  

Základom pre klasifikáciu bude ţiakov 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 - 50% = dobrý  

49 - 30% = dostatočný  

29 - 0% = nedostatočný 

Pri výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť ţiaka  

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

pokynu pre hodnotenie ţiakov na základnej škole.) 

 

 

 

 



 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne 

Ročník siedmy 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

    

  

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 

Schválila vedúca PK: Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 
 Vypracované dňa 30.8.2013 
 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
 

Potreba štúdia dvoch cudzích jazykov je v poslednej dobe stále naliehavejšia. Je to dané 

nielen poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov, ale najmä spoločenským vývinom. Vstup 

našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov, dobré 

vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať 

vyučovať dva cudzie jazyky uţ na základnej škole. Začiatok vyučovania anglického jazyka 

ako druhého cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti ţiaka. Otvára 

ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť ţiaka voči iným 

kultúram. Uľahčuje ţiakom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.  

Vzdelávanie v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 (podľa spoločného 

Európskeho referenčného rámca pre jazyky).  

 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí  



Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  

 získavaniu nových kompetencií,  

 opakovaniu si naučených vedomostí,  

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov,  

 hodnoteniu svojich pokrokov,  

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách,  

socializácií detí,  

vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka,  

učeniu sa samostatnosti pri učení,  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru,  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia,  



prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností,  

naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia,  

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT. 

 

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

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

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

zvedavosť ţiaka. Je nutné zohľadniť potreby ţiaka a umoţniť mu učiť sa všetkými zmyslami. 

Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové 

zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť 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 A1:  



• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie,  

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené 

spojenia,  

• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1  

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,  

• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  



• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a 

čo robia,  

• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretoţe“.  

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej 

rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy,  

• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako 

sa má,  

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie,  

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a 

niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z desiatich okruhov na úrovni 

A1.1.  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  



Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

 Doprava a cestovanie  

Vzdelávanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

Stravovanie  

Obliekanie a móda  

Multikultúrna spoločnosť  

 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  

V 7. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  

 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Pozdravy, oslovenie.  Občianska náuka 

     Členovia rodiny. 

     Sviatky. 

      

 

Environmentálna výchova  Veci okolo nás.  Zemepis 

     Počasie. 

 

Ochrana ţivota a zdravia  Časti tela.   Prírodopis, Telesná výchova 

     Ovocie a zelenina. 

     Športové aktivity. 



 

Dopravná výchova   Dopravné prostriedky. Občianska náuka 

Mediálna výchova   Čas.    Zemepis, matematika 

 

Multikultúrna výchova  Jedlo.    Občianska náuka, telesná 

         výchova 

     Vzťah k jedlu. 

     Halloween.     

 

      

4. Požiadavky na výstup 

1. Rodina a spoločnosť : Ţiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum, father/ Dad, 

sister, brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: There is .... a reagovať ukázaním na otázku: Where 

is your mother? Vie uviesť vzťah k členom rodiny (väzba like/don´t  like). 

 

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

nachádza. 

 

3. Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie: Ţiak vie pomenovať základné časti tela a aplikovať to aj pri zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje telo: I´m big. I´m small. Ţiak vie pomenovať základné časti hlavy.  

 

4. Doprava a cestovanie: Ţiak vie pomenovať dopravné prostriedky, určiť farbu a počet v 

dodrţanom slovoslede. 

 

5. Vzdelávanie a práca: Ţiak vie pomenovať čísla od 1 – 100 a reagovať na otázku How 

many?  

 

6. Človek a príroda: Ţiak vie pomenovať niektoré domáce zvieratká. Vie ich pomenovať. 

Vie uviesť kladný alebo záporný vzťah k nim väzbou: I like/ I don´t like.  

Ţiak vie pomenovať mesiace a ročné obdobia.  

 

 

  



 

7. Voľný čas a záľuby: Ţiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v súvislosti s ročnými 

obdobiami. swim, ski, play football, ... Vie povedať či ovláda jednotlivé športy väzbou: I can/ 

I can´t. Vie vyjadriť postoj k jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t like). 

 

8. Stravovanie: Ţiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah väzbou: I like / I don´t 

like. Vie reagovať na otázku Do you like ... ? Vie vymenovať zdravé a nezdravé jedlá. 

 

9. Obliekanie a móda: Vie pomenovať oblečenie aj s farbou.  

Vie pouţívať slovné gramatickú väzbu: I ´m wearing. 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak je oboznámený s tradíciami  sviatkov v Anglicku. Vie 

pomenovať sviatky po anglicky. 

 

 

5. Metódy a formy práce  

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

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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

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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt tretia edícia  

- pracovný zošit Projekt tretia edícia  

- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.)  

 



7. Hodnotenie predmetu  

Predmet anglický jazyk v 7. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej 

školy v sekcii Školský vzdelávací program (č. 22/2011). Pri hodnotení a klasifikovaní 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotíme ţiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu 

k osobnosti a hľadáme u ţiaka 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 môţe to byť lepšie.  

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

 

Stanovená stupnica hodnotenia pre všetky ročníky: 

100-90% zvládnutého učiva – 1  

89-75%                                    2 

74-60%                                    3 

59- 30 %                                  4 

od  29 %                                  5   

Po napísaní testu nasleduje rozbor a individuálna oprava. 

Taktieţ rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka 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 vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

      

  

      

 

  

 

 

    

    



Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne 

Ročník ôsmy 

Škola 
Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 
787/25 

Názov  ŠkVP 
Učíme sa pre život, múdrosť robí 
človeka slobodným 

Názov ŠVP 
Štátny vzdelávací program pre 2. 
stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

    

  

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 
Schválila vedúca 
PK: Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 
  Vypracované dňa 30.8.2013 

 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
 

Potreba štúdia dvoch cudzích jazykov je v poslednej dobe stále naliehavejšia. Je to dané 

nielen poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov, ale najmä spoločenským vývinom. Vstup 

našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov, dobré 

vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať 

vyučovať dva cudzie jazyky uţ na základnej škole. Začiatok vyučovania anglického jazyka 

ako druhého cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti ţiaka. Otvára 

ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť ţiaka voči iným 

kultúram. Uľahčuje ţiakom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.  

Vzdelávanie v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 (podľa spoločného 

Európskeho referenčného rámca pre jazyky).  

 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí  



Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  

 získavaniu nových kompetencií,  

 opakovaniu si naučených vedomostí,  

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov,  

 hodnoteniu svojich pokrokov,  

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách,  

socializácií detí,  

vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka,  

učeniu sa samostatnosti pri učení,  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru,  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia,  



prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností,  

naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia,  

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT. 

 

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

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

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

zvedavosť ţiaka. Je nutné zohľadniť potreby ţiaka a umoţniť mu učiť sa všetkými zmyslami. 

Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové 

zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť 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 A1:  



• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie,  

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené 

spojenia,  

• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1  

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,  

• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  



• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a 

čo robia,  

• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretoţe“.  

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej 

rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy,  

• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako 

sa má,  

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie,  

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a 

niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z desiatich okruhov na úrovni 

A1.1.  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  



Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Doprava a cestovanie  

Vzdelávanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

 Stravovanie  

Obliekanie a móda  

Multikultúrna spoločnosť  

 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  

V 8. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  

 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Pozdravy, oslovenie.  Občianska náuka 

     Členovia rodiny. 

     Vianoce.  

     Narodeniny. 

 

Environmentálna výchova  Veci okolo nás.  Zemepis 

     Počasie. 

 

Ochrana ţivota a zdravia  Časti tela.   Prírodopis, Telesná výchova 

     Ovocie a zelenina. 

     Športové aktivity. 



 

Dopravná výchova   Dopravné prostriedky. Občianska náuka 

 

Mediálna výchova   Čas.    Zemepis, matematika 

 

Multikultúrna výchova  Jedlo.    Občianska náuka 

     Vzťah k jedlu. 

     Halloween.     

 

4. Požiadavky na výstup 

1. Rodina a spoločnosť : Ţiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum, father/ Dad, 

sister, brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: There is .... a reagovať ukázaním na otázku: Where 

is your mother? Vie uviesť vzťah k členom rodiny (väzba like/don´t  like). 

 

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

nachádza. 

 

3. Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie: Ţiak vie pomenovať základné časti tela a aplikovať to aj pri zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje telo: I´m big. I´m small.  

Ţiak vie pomenovať základné časti hlavy.  

 

4. Doprava a cestovanie: Ţiak vie pomenovať dopravné prostriedky, určiť farbu a počet v 

dodrţanom slovoslede. 

 

5. Vzdelávanie a práca: Ţiak vie pomenovať čísla od 1 – 100 a reagovať na otázku How 

many?  

 

6. Človek a príroda: Ţiak vie pomenovať niektoré domáce zvieratká. Vie ich pomenovať. 

Vie uviesť kladný alebo záporný vzťah k nim väzbou: I like/ I don´t like.  

Ţiak vie pomenovať mesiace a ročné obdobia.  

 

 

  



 

7. Voľný čas a záľuby: Ţiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v súvislosti s ročnými 

obdobiami. swim, ski, play football, ... Vie povedať či ovláda jednotlivé športy väzbou: I can/ 

I can´t. Vie vyjadriť postoj k jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t like). 

 

8. Stravovanie: Ţiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah väzbou: I like / I don´t 

like. Vie reagovať na otázku Do you like ... ? Vie vymenovať zdravé a nezdravé jedlá. 

 

9. Obliekanie a móda: Vie pomenovať oblečenie aj s farbou.  

Vie pouţívať slovné gramatickú väzbu: I ´m wearing. 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak je oboznámený s tradíciami  sviatkov v Anglicku. Vie 

pomenovať sviatky po anglicky. 

 

5. Metódy a formy práce  

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

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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

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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt 2 tretia edícia  

- pracovný zošit Projekt 2 tretia edícia  

- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.)  

 



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 (č. 22/2011). Pri hodnotení a klasifikovaní 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotíme ţiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu 

k osobnosti a hľadáme u ţiaka 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 môţe to byť lepšie.  

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

 

Stanovená stupnica hodnotenia pre všetky ročníky: 

100-90% zvládnutého učiva – 1  

89-75%                                    2 

74-60%                                    3 

59- 30 %                                  4 

od  29 %                                  5   

Po napísaní testu nasleduje rozbor a individuálna oprava. 

Taktieţ rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka 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 vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešen 



 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť jazyk a komunikácia 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročník deviaty 

Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 

Názov  ŠkVP Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka slobodným 

Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 4 

Forma štúdia denná 

Vyučoací jazyk slovenský 

    

  

  Vypracovala:   Mgr. Lucia Kacsiková 

Schválila vedúca PK: Mgr. Dagmar Krúlová 

Školský rok: 2013/2014 
 Vypracované dňa 30. 8. 2013 
 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
 

Potreba štúdia dvoch cudzích jazykov je v poslednej dobe stále naliehavejšia. Je to dané 

nielen poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov, ale najmä spoločenským vývinom. Vstup 

našej krajiny do EÚ a jej štruktúr si ţiada ovládanie minimálne dvoch cudzích jazykov, dobré 

vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať 

vyučovať dva cudzie jazyky uţ na základnej škole. Začiatok vyučovania anglického jazyka 

ako druhého cudzieho jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti ţiaka. Otvára 

ţiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť ţiaka voči iným 

kultúram. Uľahčuje ţiakom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.  

Vzdelávanie v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1 (podľa spoločného 

Európskeho referenčného rámca pre jazyky).  

 

2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových 

spôsobilostí  



Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 

kompetencií tým, ţe vedie ţiakov k:  

 získavaniu nových kompetencií,  

 opakovaniu si naučených vedomostí,  

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov,  

 hodnoteniu svojich pokrokov,  

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách,  

socializácií detí,  

vyuţívaniu naučeného cudzieho jazyka,  

učeniu sa samostatnosti pri učení,  

vzbudiť záujem o jazyk a kultúru,  

lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia,  



prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, 

sociálnych a kognitívnych schopností,  

naučiť ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia,  

viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT. 

 

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

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

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

zvedavosť ţiaka. Je nutné zohľadniť potreby ţiaka a umoţniť mu učiť sa všetkými zmyslami. 

Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti ţiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové 

zručnosti. V prvom rade má dieťa jazyk zaţiť a pouţiť 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 A1:  



• pouţíva iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie,  

• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami,  

• dokáţe odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy kaţdodenných predmetov, názvy obchodov a beţne pouţívané ustálené 

spojenia,  

• dokáţe vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, 

jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne,  

• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na 

pochopenie zmyslu, 

• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáţe 

porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.  

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A1  

• rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach,  

• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z kaţdodenného ţivota,  

• dokáţe si pri jednoduchšom informačnom materiály a krátkych, jednoduchých opisoch 

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,  

• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

Písomný prejav  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  



• dokáţe vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  

• dokáţe napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde ţijú a 

čo robia,  

• vie si písomne vyţiadať informácie alebo ich podať ďalej,  

• vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a pouţiť v nich spojovacie výrazy ako 

„a“, „ale“ alebo „pretoţe“.  

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, ţe jeho partner v 

komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšej 

rýchlosti reči, a ţe mu pomôţe sformulovať, čo sa pokúša povedať,  

• dokáţe klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy,  

• pouţívať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako 

sa má,  

• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

• rozumie kaţdodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých 

konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa 

dozvie,  

• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo poţiadať a 

niekomu niečo oznámiť. 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáţe vyuţívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde 

ţije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.  

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 

Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z desiatich okruhov na úrovni 

A1.1.  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  



Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Doprava a cestovanie  

Vzdelávanie a práca  

Človek a príroda  

Voľný čas a záľuby  

Stravovanie  

Obliekanie a móda  

Multikultúrna spoločnosť  

 

Pri kaţdej z týchto tém rozvíjame u ţiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

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

prejav.  

V 9. ročníku sa snaţíme, aby ţiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne 

emocionálne záţitky prostredníctvom vyuţívania rôznych vizuálnych podnetov, 

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

Dôleţitá je tu aktívna účasť ţiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa.  

 

Prierezové témy:   Obsah:   Prepojenie s:  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Pozdravy, oslovenie.  Občianska náuka, prírodopis 

     Členovia rodiny. 

     Zvieratá a postoj k nim. 

     Vianoce a iné sviatky.  

      

 

Environmentálna výchova  Veci okolo nás.  Zemepis, občianska náuka, 

         prírodopis 

     Počasie. 

     Človek a príroda. 

      



 

Ochrana ţivota a zdravia  Časti tela.   Prírodopis, telesná výchova, 

         občianska náuka 

     Ovocie a zelenina. 

     Športové aktivity. 

     Oblečenie. 

 

Dopravná výchova   Dopravné prostriedky. Občianska náuka 

 

Mediálna výchova   Čas.    Zemepis, matematika 

 

Multikultúrna výchova  Jedlo.    Občianska náuka, telesná 

         výchova 

     Vzťah k jedlu. 

     Halloween.     

 

4. Požiadavky na výstup 

1. Rodina a spoločnosť : Ţiak vie pomenovať členov rodiny (mother/ Mum, father/ Dad, 

sister, brother). Ţiak vie pouţívať väzbu: There is .... a reagovať ukázaním na otázku: Where 

is your mother? Vie uviesť vzťah k členom rodiny (väzba like/don´t  like). 

 

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

nachádza. 

 

3. Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie: Ţiak vie pomenovať časti tela a aplikovať to aj pri zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje telo: I´m big. I´m small, ... .  Ţiak vie pomenovať časti hlavy.  

 

 

4. Doprava a cestovanie: Ţiak vie pomenovať dopravné prostriedky, určiť farbu a počet v 

dodrţanom slovoslede. 

 

 

 

  



5. Vzdelávanie a práca: Ţiak vie pomenovať čísla od 1 – 100 a reagovať na otázku How 

many?  

 

6. Človek a príroda: Ţiak vie pomenovať domáce zvieratká. Vie uviesť kladný alebo 

záporný vzťah k nim väzbou: I like/ I don´t like. Ţiak vie pomenovať mesiace a ročné 

obdobia. Vie určiť čas a charakterizovať počasie. 

 

7. Voľný čas a záľuby: Ţiak vie pomenovať jednotlivé druhy športov v súvislosti s ročnými 

obdobiami. swim, ski, play football, ... Vie povedať či ovláda jednotlivé športy väzbou: I can/ 

I can´t. Vie vyjadriť postoj k jednotlivým aktivitám (I like/ I don´t like). 

 

8. Stravovanie: Ţiak vie pomenovať jedlo a vyjadriť k nemu vzťah väzbou: I like / I don´t 

like. Vie reagovať na otázku Do you like ... ? Vie vymenovať zdravé a nezdravé jedlá. 

 

9. Obliekanie a móda: Ţiak vie pomenovať oblečenie aj s farbou. Vie pouţívať slovné 

gramatickú väzbu: I ´m wearing. Vie reagovať na slovesá: dress up, put on, take off, ...  

 

 

10. Multikultúrna spoločnosť: Ţiak pozná tradície  sviatkov v Anglicku. Vie pomenovať 

sviatky po anglicky. 

 

5. Metódy a formy práce  

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

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

komunite s vyuţitým rôznych foriem práce.  

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

rozvíjajúca vzdelanostný profil ţiaka, 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 môţe učiť s 

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

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



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

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 ţiakov, 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 ţiakov vyuţívame nasledovné učebné zdroje:  

- učebnica Projekt tretia edícia  

- pracovný zošit Projekt tretia edícia  

- odborné publikácie k daným témam  

- piesne a básne k daným témam  

- 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.)  

 

 

7. Hodnotenie predmetu  

Predmet anglický jazyk v 9. ročníku klasifikujeme. Hodnotenie prebieha v súlade s 

príslušným metodickým pokynom, viď Metodický pokyn na hodnotenie žiaka základnej 

školy v sekcii Školský vzdelávací program (č. 22/2011). Pri hodnotení a klasifikovaní 

ţiakov so špecifickými potrebami dodrţiavame metodické pokyny na hodnotenie a 

klasifikáciu ţiakov so špecifickými potrebami.  

Hodnotíme ţiaka a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu 

k osobnosti a hľadáme u ţiaka 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 môţe to byť lepšie.  

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

 

Stanovená stupnica hodnotenia pre všetky ročníky: 

100-90% zvládnutého učiva – 1  

89-75%                                    2 

74-60%                                    3 

59- 30 %                                  4 

od  29 %                                  5   

Po napísaní testu nasleduje rozbor a individuálna oprava. 

Taktieţ rozvíjame u ţiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 



Pri hodnotení a klasifikácii ţiaka 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 vyuţitie  

- umelecké a psychomotorické schopnosti  

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

 

 

    

    

 

 

 

 


