
 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

ANGLICKÝ JAZYK  

 

Úvod  

Vzdelávací štandard z anglického jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A2 svojou 

štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 

2008.  Zahŕňa výkonový a obsahový štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho 

programu pre príslušný vyučovací predmet a daný stupeň vzdelávania.  Zároveň obsahuje 

odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o používaní a ovládaní jazyka na úrovni A2.  

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a 

stratégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch.  Zároveň poskytuje priestor 

na vytváranie množstva komunikačných situácií a podporuje činnostne zameraný prístup.  V 

tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových 

poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať.  Vzdelávací štandard je 

programom rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych učebných 

možností žiakov.  

 

Charakteristika predmetu  

 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a 

literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  Vzhľadom na široké využitie 

cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, Anglický jazyk – nižšie stredné 

vzdelávanie, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri 

vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup.  Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa 

Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti porozumieť, 

vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  Výučba prvého 

cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A2 

podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho 

stredného vzdelávania.  Označenie úrovne A2 je používateľ základného jazyka.  

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je nasledujúca  

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v jednoduchých a rutinných 

úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb (SERR, 2013, s. 26) 

 

Ciele predmetu  

Hlavným cieľom vyučovania cudzieho jazyka je komunikácia v cudzom jazyku.  Cieľom 

praktického ovládania anglického jazyka v základnej škole je, aby žiak dosiahol základnú 



 

úroveň komunikatívnej kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a v 

profesionálnej praxi.  Výber tém, textov a sociálnych foriem sa orientuje na veku primerané 

postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň.   

Podporuje sa samostatnosť žiaka.  Žiak je stredobodom vyučovania.    

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013).  Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup- na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia 

zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

 

Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 

• efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

• využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

• v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, 

čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo 

čitateľ,  

• v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

• používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné 

ciele.  

 

Kompetencie  

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.  

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, s. 12, 103).   

 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:  

 

• riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine  

• vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným 

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

• lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú:   



 

• kritické myslenie, t.j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých  zručností a kritického prístupu,  

• tvorivé myslenie, t.j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov,  

• prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  

 

Všeobecné kompetencie  

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12).  

 

Žiak dokáže:   

• vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

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

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

• chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

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

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

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

svojho rozvoja,  

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Komunikačné jazykové kompetencie  

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii.  Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa 

vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo vybraných 

krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.   

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 jazykové kompetencie,    



 

  sociolingválne kompetencie,  

• pragmatické kompetencie.  

 

Jazykové kompetencie  

 

Žiak dokáže používať:  

• bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,  

• základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,  

• obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú 

predvídateľných základných jazykových situácií,  

• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém,  

• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky 

dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť (upravené SERR, 2013, s.111 – 119).  

 

Sociolingválne kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

• komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. 

výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď.,  

• udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších 

bežných výrazov (upravené SERR, 2013, s. 123).  

 

Pragmatické kompetencie  

 

Žiak dokáže:  

• usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická 

organizácia, logické usporiadanie slov, príčina/následok),  

• využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické 

informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi,  

• používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru  

• používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede (upravené 

SERR, 2013, s.124–132).  

 

Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie  

 



 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má 

žiak dosiahnuť na konci každého ročníka.  Navrhované delenie výkonových štandardov do 

ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci nižšieho stredného 

vzdelávania dosiahnuť úroveň A2.  

Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne.  Dôraz na 

konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci 

komunikácie nachádzajú.  

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť 

význam, 

 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované ariadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi, 

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb (SERR, 2013, s. 68,69, 77). 

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne 

potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,   

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach.  

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

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

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne 

potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,  

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach.  

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

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

 

Žiak na konci 8. ročníka dokáže:  

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne 

potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,   



 

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,  

• rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

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

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,  

 rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

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

 identifikovať tému vypočutej diskusie,  

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



 

 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

• porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne 

potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,  

• porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,   

• porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach,  

• rozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

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

• identifikovať tému vypočutej diskusie,   

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

(upravené SERR, 2013, s. 68, 69).  

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

 porozumieťveľmi krátkym jednoduchým textom asamostatným slovným spojeniam, 

vyhľadaťznáme mená, slová azákladné slovné spojenia,podľa potreby sa včítaní 

vrátiťspäť, 

 porozumieťkrátkym jednoduchým správam na pohľadniciach, 

  rozoznaťznáme mená, slová anajzákladnejšie slovné spojenia vjednoduchých 

nápisoch, 

  Získaťpribližnú predstavu oobsahu jednoduchších informačných materiálov akrátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak mávizuálnu oporu, 

  Riadiťsa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SERR, 2013, s.71 

–73). 

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi 

frekventovanú slovnú zásobu,  

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,   

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s 

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

• porozumieť jednoduchým osobným listom,  

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych 

slov.  

 



 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi 

frekventovanú slovnú zásobu,  

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,   

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s 

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

• porozumieť jednoduchým osobným listom,  

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, z 

kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov.  

 

 

Žiak na konci 8. ročníka dokáže:  

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi 

frekventovanú slovnú zásobu,  

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,   

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s 

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

• porozumieť jednoduchým osobným listom,  

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,   

• vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné 

informácie,   

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych 

slov.  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

• porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi 

frekventovanú slovnú zásobu,  

• rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,   

• pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s 

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

• porozumieť jednoduchým osobným listom,  

• vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,   

• vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné 

informácie,   

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych 

slov(upravené SERR, 2013, s. 71 – 74).  



 

 

 

Písomný prejav – výkonový štandard  

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

 napísaťkrátky osobný listalebo pohľadnicu, napríklad pozdrav zdovolenky,  

 vyplniťjednoduché registračné formuláre sosobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón apodobne, 

  napísaťjednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, otom,kde žijú a čo 

robia,v písomnej forme požiadaťoosobné údajealebo ich poskytnúť(upravené SERR, 

2013, s. 85, 86, 64). 

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

• napísať jednoduché osobné listy, zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za 

predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,   

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

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi,   

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

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

 

napísať jednoduché osobné listy,   

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o 

jeho zopakovanie a preformulovanie,   

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

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi,   

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina.  

 

Žiak na konci 8. ročníka dokáže:  

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

• napísať jednoduché osobné listy,  zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za 

predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,   

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

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi,   

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

 

 



 

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

• napísať jednoduché osobné listy,  zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za 

predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie,   

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

• napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi,   

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

(upravené SERR, 2013, s. 85 –86, 127).  

 

Ústny prejav – výkonový štandard  

 

Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od 

pomalšieho opakovania reči, preformulovania aspresnení, 

  porozumieťotázkam apokynom, ktoré sú muadresované aktoré sú vyslovované 

dôsledne apomaly, 

  Používaťjednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav,lúčenie, opýtaťsa 

niekoho,ako sa má, 

 predstaviť seba a iných areagovať, keď hopredstavujú, 

  rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniama vedieťreagovať na 

jednoduché informácie(upravené SERR, 2013, s.76 –83)  

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke 

spoločenské konverzačné výmeny,  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,   

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, požiadať o rôzne jednoduché informácie, 

služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke 

spoločenské konverzačné výmeny,  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,   

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,   

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

Žiak na konci 8. ročníka dokáže:  

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke 

spoločenské konverzačné výmeny,  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,   

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,   

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

• vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,  

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

 

• komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke 

spoločenské konverzačné výmeny,  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,   

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,   

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

• vyjadriť , čo sa mu páči a čo nie,  

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich 

poskytnúť(upravené SERR, 2013, s. 76 – 83).  

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže: 

 vytvoriťjednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia oľuďoch amiestach, 

  opísať seba, čo robí,kde žije(SERR, 2013,s. 60). 

 

 

 



 

 

Žiak na konci 6. ročníka dokáže:  

 

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto,   

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, podať krátky jednoduchý opis 

udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti .  

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto,   

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti.  

 

Žiak na konci 8. ročníka dokáže:  

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto,  opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok.  

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné  

skúsenosti.  

 

Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

• opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a 

miesto,  

• opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,  

• podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti (upravené SERR, 2013,s. 60).  

 

Kompetencie a funkcie jazyka  

 

V rámci 6. až 9. ročníka ZŠ sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie jazyka, 

ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A2. Každá kompetencia v 

obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky súčasťou komunikačnej 

kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V rámci obsahového 

štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a 

neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. Kompetencie súvisia s komunikačnými 

situáciami v ústnom a písomnom prejave a zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie. 

Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla 

komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa stretnú až na vyšších 

úrovniach.  



 

 

Interakčné schémy sú časťou, ktorá vyjadruje pragmatické kompetencie, nie je uzavretá a 

charakterizuje jednotlivé úrovne. Poskytuje učiteľovi základný rámec pre rozvoj 

komunikačných jazykových činností a stratégií v súlade s príslušnou úrovňou, pričom platí, 

že čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú.  

Jazyková dimenzia dokresľuje uvedené funkcie a jej ovládanie by nemalo byť samostatným 

cieľom, ale prostriedkom na správne vyjadrenie jednotlivých funkcií jazyka.  

Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného kontextu, funkčné štýly a typy 

textov. Zameriava sa na rozvíjanie schopnosti žiakov usporiadať vety v takom poradí, aby 

vedeli vytvoriť koherentný jazykový celok a prispôsobili svoj jazykový prejav prijímateľovi. 

Rozvíjanie Interkultúrnej dimenzie umožňuje žiakom, aby sa dokázali prispôsobiť zásadám 

sociálnej kohézie v cieľových krajinách. Do tejto dimenzie zároveň patria interkultúrne 

kompetencie, t. j. znalosti a povedomie o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych 

skupinách, akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami, schopnosť 

interpretovať, kriticky vnímať a hodnotiť udalosti, dokumenty a produkty vlastnej kultúry aj 

iných kultúr.   

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú iba 

odporúčané a dotvárajú kontext na využitie funkcií jazyka a interakčných schém. Diskurzná 

dimenzia a Interkultúrna dimenzia sú pre učiteľa východiskom a poskytujú mu priestor, 

aby ich dopĺňal podľa špecifických potrieb vo svojej škole.  

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2  

Tabuľka uvádza prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1 až B2. 

Kompetencie a funkcie relevantné pre komunikačnú úroveň A2 sú zvýraznené.  

 

Kompetencie  Funkcie  

1.Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou  

Upútať pozornosť  

Pozdraviť  

Odpovedať na pozdrav  

Poďakovať sa a vyjadriť uznanie   

Rozlúčiť sa  

2.Vypočuť si a podať informácie  Informovať sa  

Potvrdiť a trvať na niečom  

Začleniť informáciu   

Odpovedať na požiadavky  

3.Vybrať si z ponúkaných možností  Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť   

Opraviť   



 

 

4.Vyjadriť názor  Vyjadriť názor   

Vyjadriť súhlas  

Vyjadriť nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupne istoty   

5.Vyjadriť vôľu  Vyjadriť želania Vyjadriť 

plány   

6. Vyjadriť schopnosť  Vyjadriť vedomosti Vyjadriť 

neznalosť   

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

7.Vyjadriť pocity  Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť súcit  

Vyjadriť fyzickú bolesť   

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

Kompetencie  Funkcie  

8.Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, úzkosť  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu   

Vyjadriť spokojnosť   

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať sa  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť   

9. Predstaviť záľuby a vkus  Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam   

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád   

Vyjadriť, čo uprednostňujem  

10.Reagovať vo vyhrotenej situácii  Vyjadriť hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, zlú náladu niekoho iného  

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj 

k pravidlám alebo povinnostiam  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Žiadať o povolenie a súhlas  

Dať súhlas  

Odmietnuť  

Zakázať  

Reagovať na zákaz  



 

 

Vyhrážať sa  

Sľúbiť   

12.Reagovať na porušenie pravidiel 

alebo nesplnenie povinností  

Obviniť (sa), priznať (sa)  

Ospravedlniť (sa)  

Odmietnuť/ poprieť obvinenie  

Vyčítať/Kritizovať  

13.Reagovať na príbeh alebo udalosť  Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/ niečo neprekvapil /-lo 

Vyjadriť nezáujem  

14.Dať ponuku a reagovať na ňu  Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť   

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil 

Navrhnúť niekomu,aby sme spoločne niečo  

urobili  

Ponúknuť pomoc   

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh   

15.Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 

budúcnosti  

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Povzbudiť  

Vyjadriť želanie  

 

Kompetencie  Funkcie  

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 

minulosti  

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť niekomu niečo  

Kondolovať   

Blahoželať  

17.Reagovať pri prvom stretnutí  Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho   

Privítať  

Predniesť prípitok  

18.Korešponovať  Začať list  

Rozvinúť obsah listu Ukončiť 

list   



 

 

19.Telefonovať  Začať rozhovor  

Udržiavať rozhovor  

Ukončiť rozhovor   

20.Komunikovať  Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili   

Zabrániť niekomu v rozhovore   

21.Vypracovať štruktúrovanú 

prezentáciu  

Uviesť tému, hlavnú myšlienku   

Oboznámiť s obsahom a osnovou   

Rozviesť tému a hlavnú myšlienku  

Prejsť z jedného bodu na iný   

Ukončiť výklad  

22.Doplniť štruktúrovanú prezentáciu  Zdôrazniť, dať do pozornosti   

Odbočiť od témy   

Vrátiť sa k pôvodnej téme   

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

23.Zúčastniť sa diskusie/argumentovať  Navrhnúť novú tému/bod diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 

diskusie  

Vrátiť sa k téme/k bodu diskusie  

24.Uistiť sa, že slová/výklad/argument 

boli pochopené  

Uistiť sa, že účastník komunikácie pochopil 

moje vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 

povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného 

spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo   

Kompetencie  Funkcie  

 

 

 

Hľadať slovo/slovné spojenie  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru   

 

25.Porozprávať príbeh  Rozprávať   

Začať príbeh, historku, anekdotu  Zhrnúť 



 

 

 

Prehľad výskytu kompetencií na jednotlivých úrovniach SERR  

Kompentecie  
Úroveň A1  Úroveň 

A2  

Úroveň 

B1  

Úroveň 

B2  

1.Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou      

2.Vypočuť si a podať informácie      

3.Vybrať si z ponúkaných možností      

4.Vyjadriť názor      

5.Vyjadriť vôľu      

6. Vyjadriť schopnosť      

7.Vyjadriť pocity      

8.Vyjadriť očakávania a reagovať na ne      

9. Predstaviť záľuby a vkus      

10.Reagovať vo vyhrotenej situácii      

11.Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam  
    

12.Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie 

povinností  
    

13.Reagovať na príbeh alebo udalosť      

14.Dať ponuku a reagovať na ňu      

15.Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti      

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti      

17.Reagovať pri prvom stretnutí      

18.Korešponovať      

19.Telefonovať      

20.Komunikovať      

21.Vypracovať štruktúrovanú prezentáciu      

22.Doplniť štruktúrovanú prezentáciu      

23.Zúčastniť sa diskusie/argumentovať      

24.Uistiť sa, že slová/výklad/argument boli pochopené      

25.Porozprávať príbeh      

 

Obsahový štandard  

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A2 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie 

špecifikované funkciami jazyka. Obsahový štandard je koncipovaný tak, aby nadväzoval na  

kompetencie žiakov, ktorí sa učia anglický jazyk od primárneho vzdelávania a dosiahli 

úroveň A1. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou 

obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo/ročníkovo, jednotlivé 

kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí. 

Navrhované delenie obsahových štandardov do ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), 

pričom žiak musí na konci nižšieho stredného vzdelávania dosiahnuť úroveň A2. Ďalšou 

povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková dimenzia, ktorá je špecifikovaná 



 

 

príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. Javy, ktoré si žiak osvojil pri 

určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v tomto obsahovom 

štandarde. Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú 

nepovinné a dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií jazyka.  

 

Odporúčané rozdelenie kompetencií z obsahového štandardu do ročníkov:  

 

Ročník  Čísla kompetencií  

6.ročník 1,2,3,4,5,17,18,19  

7.ročník 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,17,18,19  

8.ročník 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19  

9.ročník 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,25  

Tematické okruhy a slovná zásoba  

 

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj 

pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si 

náležitú pozornosť.  Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo 

viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike.  

Predložený dokument uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli pričlenené podtémy 

bližšie špecifikujúce základné témy.  Tematické okruhy a podtémy sú v zásade spoločné pre 

všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách.  Naplnenie tematických okruhov 

konkrétnou slovnou zásobou, prípadne formulácia podtém, je špecifické pre každý jazyk.  

Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

 

Uvedené tematické okruhy a vybraná slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.  

 

Tematické okruhy  

 

Rodina a spoločnosť Osobné 

údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť  

Tlačivá/dokumenty  

Vzťahy medzi ľuďmi  

Náboženstvo  

Náš domov  

Môj dom/byt   

Zariadenie bytu  

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky   

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody   

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, poistenie  



 

 

Človek na cestách  

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  

Príprava na cestu a cestovanie 

Turistika a cestovný ruch   

Problémy  cestných,  železničných  a  

leteckých sietí 

Vzdelávanie a práca  

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie   

Pracovné podmienky  

Človek a príroda  

Zvieratá/fauna   

Počasie   

Rastliny/flóra  

Klíma  

Človek a jeho životné prostredie  Príroda 

okolo nás – ochrana životného prostredia  

Voľný čas a záľuby  

Záľuby  

Literatúra, divadlo a film   

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy  

Výživa a zdravie  

Mäso a mäsové výrobky  

Zelenina a ovocie  

Nápoje   

Mliečne výrobky   

Cestoviny a múčne výrobky  

Stravovacie návyky   

Stravovacie zariadenia  

Príprava jedál  

Kultúra stolovania  

Zdravá výživa  

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Cudzie jazyky  

Rodinné sviatky  

Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a 

tradície v rôznych krajinách  

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Odievanie a móda   

Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky   

Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

Druhy a vzory odevných materiálov   

Móda a jej trendy Šport nám, my športu 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a 

kolektívne  Športové disciplíny  

Význam športu pre rozvoj osobnosti  

Nové smerovania v športe   

Čestnosť športového zápolenia  

Obchod a služby  

Nákupné zariadenia   

Pošta a telekomunikácie Nakupovanie 

a platby  

Hotelové a reštauračné služby  

Centrá krásy a zdravia   

Kultúra nakupovania a služieb  

Krajiny, mestá a miesta Krajiny 

a svetadiely  

Moja krajina a moje mesto  

Geografický opis krajiny Kultúrne a 

historické pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie 

Druhy umenia  

Kultúra a jej formy  

Spoločnosť – kultúra – umenie  

Kultúra a jej vplyv na človeka  

Umenie a rozvoj osobnosti  

Kultúrny život  

Človek a spoločnosť; komunikácia  

Jazyk ako dorozumievací prostriedok  

Formy komunikácie  



 

 

Kultúra komunikácie 

Mládež a jej svet  

Aktivity mládeže  

Vzťahy medzi rovesníkmi   

Generačné vzťahy  

Predstavy mládeže o svete  

Konflikty predstáv a reality   

Profesia a pracovný život  

Výber profesie   

 

Vybraná odporúčaná lexika  

 

Zamestnania  

Pracovné pomery a kariéra  

Platové ohodnotenie  

Nezamestnanosť  

Veda a technika v službách ľudstva  

Technické vynálezy  

Vedecký pokrok  

Vzory a ideály  

Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory  

Individuálne priority a hodnoty  Slovensko  

Geografické údaje  

História  

Turistické miesta a kultúrne pamiatky   

Zvyky a tradície  

 

 

 

Krajina, ktorej jazyk sa učím  

Geografické údaje  

História  

Turistické miesta a kultúrne pamiatky  

Zvyky a tradície  

O človeku v krajine, ktorej jazyk sa učím  

 

 

 

 

 

 

Tematické okruhy  Nižšie stredné vzdelávanie   

1.Rodina a spoločnosť  

 

Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť  

Tlačivá/dokumenty  

Vzťahy medzi ľuďmi  

Náboženstvo  

 

name, address, age, birthday, 

street, country, boy, girl, 

family, daughter, son, 

mother, father, brother, 

sister, parents, grandmother, 

grandfather, baby, child, 

family tree, student, date  

first name, surname, 

schoolboy, schoolgirl, pupil, 

member, only child, girlfriend, 

boyfriend, aunt, uncle, cousin, 

husband, wife, teenager, great 

grandfather, church, telephone 

number, go out, Britain, 

British, Canada, Canadian,  

Poland, Polish, Greece, Greek,  

Italy, Italian, Germany,  

German, Russia, Russian,  

Spain, Spanish, Hungary,  

Hungarian, France, French,  

Brazil, Brazilian, Sweden, 

Swedish, China, Chinese, form, 

information, hometown,  
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  postcode, passport, identity 

card/ID, fill in, spell, complete, 

adult, single, married, be crazy 

about, colleague, 

room/flatmate, neighbour  

2. Náš domov  

 

Môj dom/byt   

Zariadenie bytu  

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné 

prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl  

 

town, village, farm, garden, 

floor, door, window, wall, 

room, living room, dining 

room, bathroom, bedroom, 

kitchen, toilet, live, paint, 

table, desk, chair, bed, lamp, 

sofa, bath, picture, shower, 

cup, fruit tree, plant, tired  

mirror, fridge, cooker, 

washbasin, carpet, light, 

cupboard, drawer, armchair, 

repair, move, stay, build, hall, 

building, downstairs, upstairs, 

stairs, house, sitting room, flat, 

castle, countryside, ceiling, 

roof, gate, guest room, garage, 

playground, rent, make the bed, 

tidy up, coffee table, curtain, 

letter box, bookcase, stove, 

path, petrol, worried  

3.Ľudské telo, starostlivosť 

o zdravie  

 

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti 

človeka  

Choroby a nehody   

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života  

Nemocnica a klinika, lekáreň 

a lieky, poistenie  

head, face, nose, eye, ear, 

mouth, tooth, teeth, body, 

back, arm, hand, leg, foot, 

feet, tired, cold, doctor, tall, 

short, young, old, hair, long, 

beautiful, slim, fat, beard  

straight, dentist, nurse, cold, 

temperature, pain, heart, finger, 

stomach, neck, brain, thin, 

good looking, fit, intelligent, 

running nose, break, 

clean/brush teeth, have/take a 

shower/bath, toothbrush, 

toothpaste, comb, soap, 

shampoo, accident, pharmacy, 

take medicine, feel fit, get 

upset (with sb/about sth), 

blood, make-up, perfume, sick  

4.Človek na cestách  

 

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava 

Príprava na cestu a 

cestovanie  

Turistika a cestovný 

ruch  Problémy 

cestných, železničných a 

leteckých sietí  

car, bus, boat, plane, taxi, 

train, go by car, take a taxi, 

leave, fly, drive, ride, catch, 

ticket, driver, come, get 

home/to school, here, there, 

get a bus/train, road, street, 

station, travel, visit  

arrive, helicopter, bike, rocket, 

ship, liner, underground, 

motorcycle, ambulance, 

railwaycarriage, get 

on/in/off/out, miss, go on a 

trip/journey, zebra crossing, 

motorway, traffic lights, 

steward, stewardess, bus 

stop/station, railway station, 

coach, tram, airport, platform, 

waiting room, fare, driving  
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  licence, mechanic, petrol 

station, timetable, passport 

control, travel guide, map, 

sightseeing, tourist, visitor, 

book a holiday, change 

planes/trains, take off, rent, 

stay in, spend, get lost, car 

park, pack sb’s luggage, 

receptionist, guest, tour, 

crowded, pay a bill, roundabout  

 

5. Vzdelávanie a práca  

 

Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie   

Pracovné podmienky  

teacher, school, classroom, 

board, chair, desk, 

schoolbag, pencil, pen, 

book, homework, popular, 

important, favourite, learn, 

write, read, start, finish 

lesson, subject, English, 

Slovak, Maths, Geography,  

History, Science, Music, 

Art, P.E., R.E., student, 

holiday, good, teach, study, 

waiter, driver, clever, take  

break, timetable, exercise book, 

map, ruler, pupil, blackboard, 

classmate, marks, playground, 

chalk, sponge, duster, to be 

good at, interested in, practice,  

Computer Science, Craft,  

Drama, Humanities,  

Handwriting, Chemistry, 

Biology, Physics, foreign 

languages, German, French, 

Spanish, Russian, factory 

worker, shop-assistant, 

policeman, postman, cook, 

actress, actor, taxi-driver, 

gardener, artist, teaching staff,  

file, pass, fail, library card, 

mechanic, prepare, department  

6.Človek a príroda  

 

Zvieratá/fauna   

Počasie   

Rastliny/flóra  

Klíma  

Človek a jeho životné 

prostredie   

Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia  

animal, bird, pet, cow, pig, 

dog, mouse, horse, chick, 

summer, winter, hot, cold, 

weather, sun, rain, fog, 

cloud,wind, snow, snow, 

flower, tree, grass, farm, 

zoo, sun, fruit, beach, 

factory, water, river, sea, 

plant  

sky, kid, rainbow, sunny, rainy, 

foggy, cloudy, windy, dry, wet, 

spring, autumn, frog, elephant, 

puppy, kitten, lamb, types of 

animals, wild, insects, tail, 

wing, paw, cool, rainstorm, 

temperature, degrees, Indian 

summer, meteorologist, 

evacuate, country, island, 

mountain, hill, lake, ocean, 

wood, forest, grow, nature, 

desert, storm  
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7.Voľný čas a záľuby  

 

Záľuby  

Literatúra, divadlo, film  

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy  

free time, hobby, photo, 

drawing, reading, 

plastic/paper model, poster, 

playing, computer game, 

show, do sport, page, e-mail, 

newspaper  

keeping pets, a musical 

instrument, chess, join a club, 

collect, stamps, hockey cards, 

collecting, building,  

photography, spare time, board 

game, hiking, doing 

crosswords, school club, 

visiting theme parks, be crazy 

about, interested in, sci-fi, fairy 

tale, writer, lend, borrow, news, 

cartoon, surf the Internet, 

magazine, photographer, 

newsagent, page, 

advertisement, copy, daily, 

weekly, show, print, public 

library, dog show, file, cartoon, 

print out 

8.Výživa a zdravie  

 

Mäso a mäsové výrobky  

Zelenina a ovocie  

Nápoje   

Mliečne výrobky  

Cestoviny a múčne výrobky  

Stravovacie návyky   

Stravovacie zariadenia  

Príprava jedál  

Kultúra stolovania  

Zdravá výživa 

food, meat, egg, chicken, 

fish, hot dog, hamburger, 

fruit, apple, orange, lemon, 

banana, vegetable, tomato, 

potato, drink, milk, tea, 

coffee, fruit juice, meals, 

breakfast, lunch, dinner, 

restaurant, be hungry, have a 

drink, eat, drink, cook, cold, 

hot, school, box, sandwich, 

pizza, bread, wash, put 

be thirsty, supper, fast food, 

lemonade, iced tea, soft drink, 

mineral water, pepper, onion, 

pea, bean, carrot, peach, pear, 

sausage, soup, starter, main 

dish, a snack, dessert, wash the 

dishes, have a meal, ham, 

strawberry, grapes, grapefruit, 

plum, apricot, melon, 

mushroom, syrup, alcohol, 

beer, wine, milkshake, bottle, 

mix, pasta, spaghetti, 

margarine, piece of cake, 

healthy, use, cut, make, boil, 

bake, roast, grill, barbecue, 

pub, cornflakes, add, cover, 

cafeteria, types of food, slice, 

cereal, mango, garlic, duck, 

steak, order, serve, enjoy one’s 

meal, light meal 

9.Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti  

 

Cudzie jazyky  

language, food, Easter, 

Christmas, carol, stocking, 

tree, family, birthday, meet, 

visit, buy/give/get a present,  

holiday, reindeer, 

congratulation, card, star, 

church, grammar, spelling, 

vocabulary, Thanksgiving,  
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Rodinné sviatky  

Štátne a cirkevné sviatky 

Zvyky a tradície v rôznych 

krajinách  

Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie tradícií  

party, picnic, invite, music, 

phone 

Christmas Day, Christmas  

Eve, Christmas dinner, Boxing  

Day, New Year’s Eve, New 

Year’s Day, chocolate egg, 

Easter egg, invitation, polite, 

spend, married couple, history, 

potato salad, difference  

10. Odievanie a móda   

 

Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky   

Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti  

Druhy a vzory odevných  

materiálov Móda 

a jej trendy 

clothes, T-shirt, shirt, jeans, 

trousers, skirt, cap, sock, 

dress, jacket, coat, costume, 

hat, shoe, put on, wear, 

watch, blouse 

go with night shirt, anorak, 

pullover, get dressed, take off, 

boot, trainers, sandals, 

slippers, pyjamas, shorts, 

sweater, jumper, raincoat, 

sweatshirt, uniform, swimsuit, 

swimming costume, knickers, 

underpants, underwear, tights, 

gloves, scarf, button, pocket, 

try on, comfortable, jewellery, 

necklace, earring, ring, belt, 

handbag, tie, sunglasses, purse, 

umbrella, perfume, be in/out of 

fashion, trendy, wallet, 

jewellery, chain, wool, leather  

11. Šport nám, my športu  

 

Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne  

Športové disciplíny 

Význam športu pre rozvoj 

osobnosti  

Nové smerovania v športe  

Čestnosť športového 

zápolenia 

sport, game, football, 

basketball, play football, 

ball, summer/winter sports, 

kick, run, player, tennis, 

horse-riding, team, summer, 

winter, expensive 

table tennis, jump, team, race, 

badminton, bicycle, golf, 

swimming, skiing, skating, 

playground, volleyball, ice 

hockey, field, individual/team, 

gym, field, match, net, basket, 

darts, do exercise, go jogging, 

windsurfing, be interested in, 

give up, win, lose, throw, run 

quickly/fast/slowly, prize, 

trophy, amazing, changing 

room, fishing, pool, time out, 

club, break, relax, safe, 

competition, bat, danger, 

dangerous, rugby  

12.Obchod a služby  

 

Nákupné zariadenia   

Pošta a telekomunikácie  

cinema, hotel, shop, 

supermarket, letter, bank, 

pay, card, buy, close, bag, 

cheap, expensive, get, shop,  

postcard, post office, stamp, 

envelope, postman, postcode, 

air-mail, pound, euro, cent, 

spend, receipt, sale, change,  
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Nakupovanie a platby  

Hotelové a reštauračné služby  

Centrá krásy a zdravia  

Kultúra nakupovania 

a služieb 

go shopping, open, closed, 

send 

cheque, cash, lose, price, cost, 

bill, shopping centre, sell, post 

box, phone box, online 

shopping, gift shop, cheque, 

return, congratulations, pay in 

cash/by credit card, single 

room, double room, book, fill 

in the registration form, stay, 

stamp, fill in, price, fitness 

centre  

13. Krajiny, mestá a miesta  

 

Krajiny a svetadiely  

Moja krajina a moje mesto 

Geografický opis krajiny 

Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

world, country, town, 

village, city, flat, family 

house, in the country, street, 

park, live, like, river, sea, 

beach, nice, old, new, big, 

small, sea, road 

hill, mountain, lake, city 

centre, America, Europe, 

Africa, Australasia, Antarctica,  

Asia, the North Pole, the 

Equator, the southern 

hemisphere, subtropical, arctic, 

island, jungle, ocean, pond, 

hill, canal, direction, east, in 

the north, in the centre, town 

hall, home town, square, go 

sightseeing, walk back in time, 

tour, forest, channel, crowded  

14.Kultúra a umenie  

 

Druhy umenia Kultúra 

a jej formy 

Spoločnosť – kultúra 

– umenie 

cinema, dance, sing, read, 

book, film, band, group, play 

an instrument, recorder, 

guitar, music, song, picture, 

paint watch, ticket, learn,  

CD player, draw 

listen to, piano, drums, 

programme, stage, star, 

instrument, message, concert,  

theatre, opera, play, show, 

rock, MP3 player, disco, star, 

take a photograph, painting, 

brush, cartoon,art, fan, album, 

actor, channel, classical music, 

hip-hop, pop, musical, player, 

singer, record, poster, stage, 

video, see on TV  

15. Človek a spoločnosť; 

komunikácia  

 

Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok  

Formy komunikácie  

Kultúra komunikácie 

language, speak, talk, listen, 

read,write, phone call, email, 

SMS, internet, telephone 

number, well, friend, party, 

present, understand, little, 

question, visit, ask, love, 

letter, say, tell, word 

text message, clear, explain, 

mistake, Slovak, English, 

French, Spanish, German,  

Russian, Italian, Chinese, 

Czech, clear, colleague, 

foreign, slowly, quickly, by 

post, chat, website, beginner, 

advanced, call back, shout,  
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  answer, contact, meeting, 

describe, discuss, invitation, 

document, offer, repeat, spell  

16.Mládež a jej svet  

 

Aktivity mládeže  

Vzťahy medzi rovesníkmi  

Generačné vzťahy  

Predstavy mládeže o svete   

Konflikty predstáv a reality 

play, study, computer, film, 

music, past, school, happy, 

sad, good, well, like, 

favourite, fine, birthday, 

birthday party, class, lesson, 

meet friends 

guitar lesson, dream, future, 

teenager, kid, win, lose, 

boyfriend, girlfriend, football 

practice, yoga, ballet class, 

lunch break, go out with 

friends, have fun, family 

language/music school, 

weekend job, team, be popular 

with, colleague, friendly, miss, 

prefer, upset, lazy, hate, cry, 

believe, hope, worried, polite  

17.Profesia a pracovný 

život  

 

Výber profesie  

Zamestnania  

Pracovné pomery a kariéra  

Platové ohodnotenie  

Nezamestnanosť 

hospital, factory, school, 

shop, farm, driver, teacher, 

farmer, cook, footballer, 

computer, teacher, doctor,  

holiday, work as, job, teach, 

buy, money 

builder, occupation, office, 

earn, sell, boss, manager, 

worker, actor, actress, singer, 

shop-assistant, waiter, 

waitress, cleaner, mechanic, 

pilot, policeman, secretary, 

chef, dancer, detective, staff, 

uniform, busy, spare time, 

boss, advertisement, order, job 

centre  

18.Veda a technika v  

službách ľudstva  

 

Technické vynálezy  

Vedecký pokrok 

internet, mobile, tablet, CD, 

DVD, game, machine, 

modern, phone, use, make, 

photo, CD player 

space, spaceship, laptop, 

science, screen, projector, 

patent, electric, engineer, 

surfing the internet, chatting 

online, MP3 player, speaker, 

camera, download, electricity, 

improve, turn on/off, compete, 

engine, printer, explain, 

digital, digital camera, enter, 

file, keyboard  

19. Vzory a ideály  

 

Človek, jeho vzory a ideály  

Pozitívne a negatívne vzory 

friend, favourite, famous, 

happy, important, difficult, 

boring, interesting, kind, 

nice, good, example, fun, 

clever  

interested, rich, strange, have a 

great time, lots of fun, have a 

terrible time, lazy, brave, 

strong, lovely, positive, 

negative, exciting, bored, 

friendly, difference, decide, 

share, gift, talent fan, miss,  



 

 

 

Tematické okruhy  Nižšie stredné vzdelávanie   

  member, copy, collect, follow, 

join, improve, repeat, 

attractive, brilliant, amazing,  

horrible, pleasant, special, 

wonderful  

20. Slovensko  

 

Geografické údaje  

História Turistické miesta a 

kultúrne pamiatky Zvyky a 

tradície 

Slovakia, Slovak, town, city, 

village, river, go on holiday, 

zoo, near, to be from, 

beautiful, bus, train 

far, lake, bus stop, train station, 

Hungary, Austria, the  

Czech Republic, Poland, 

Ukraine, airport, forest, 

mountains, go sightseeing, 

luggage, trip, passport, 

guidebook, sunny, area, castle, 

offer, mix, capital  

21. Krajina, ktorej jazyk sa  

učím  

 

Geografické údaje  

História Turistické miesta a 

kultúrne pamiatky Zvyky a 

tradície  

O človeku v krajine, ktorej 

jazyk sa učím  

 

England, Great Britain, the  

USA, English, American,  

London, Washington, New 

York, English, visit, holiday, 

beach, travel, travelling, 

carry, end, cross, wall, 

interesting, river, sea 

the Republic of Ireland, 

Australia, New Zealand,  

Canada, Malta, Scotland,  

Wales, Republic of South  

Africa, India, castle, city walls, 

skyscraper, river, ocean, 

market, build, century, 

journey, passenger, foreign, 

tourist, airport, well-known, 

fantastic, motorway, king,  

queen, last, wellown, desert, 

bill  

 

 

 

 



 

 

Metódy, formy a postupy práce – stratégie vyučovania  

Metodické základy   

Vyučovací proces a metódy by nemali byť priamo sprostredkované vyučujúcim. Vyučujúci 

dáva impulzy, ktoré žiakov podnietia k samostatným a autonómnym učebným aktivitám. 

Osobitú úlohu pritom zohráva, ako naučiť  žiakov učiť sa. K tomu patrí rozvíjanie a 

nacvičovanie počúvania, čítania a zrakového vnímania s porozumením, a to použitím techník 

porozumenia počutému, čítanému a videnému.  

Okrem toho má silnejšie vystúpiť do popredia kontrastný pohľad na jazyk v porovnaní s 

materinským jazykom alebo iným cudzím jazykom. Nie je tým myslený preklad, ale 

využívanie pomocných funkcií materinského jazyka alebo aj iných cudzích jazykov k 

hlbšiemu nahliadnutiu do štruktúry anglického jazyka.  

Možnosti a formy medzipredmetového vyučovania v spolupráci s vyučujúcimi iných 

predmetov treba využívať systematicky a cielene – predovšetkým vzhľadom na neskoršie 

požiadavky v  povolaniach a pri sprostredkúvaní vecných poznatkov.  

Vyučovanie anglického jazyka zahŕňa v 3.ročníku nasledujúci počet týždenných vyučovacích 

hodín: 3 hodiny. V rámci  upevňovania a rozširovania učiva sa zameriava pozornosť na 

upevňovanie spôsobilostí,  komunikačných zručností  a medzipredmetových vzťahov  formou  

prierezových tém – napr. témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov.  

 

Prierezové témy:  

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s novými technológiami a 

sociálnymi zmenami ovplyvňuje postoje, hodnotový systém žiakov a ich konanie. Táto 

skutočnosť sa musí odraziť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú prierezové 

témy, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených 

vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, s 

každodennou žitou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle prierezové témy 

priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. Prierezové 

témy sa môžu realizovať ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov alebo 

prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a pod.  

Súčasne prierezové témy môžu tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných 

(disponibilných) hodín.  Obidve formy sa môžu aj ľubovoľne kombinovať. Účinnosť 

pôsobenia prierezových tém sa môže zvýšiť relevantnými mimoškolskými aktivitami.  V 

rámci nižšieho stredného vzdelávania majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia.  

 



  

 

 

Výchovná a vzdelávacia stratégia:  

Kompetencia k učeniu  Učiteľ:   

 

využívať v procese učenia,   

 

žiakom predkladané s využitím čo najviac zmyslov, najmä zraku, hmatu a sluchu,   

 

Kompetencia k riešeniu problémov  Učiteľ:   

 

Kompetencia komunikatívna  

Učiteľ:   

 

Kompetencia sociálna a personálna  Učiteľ:   

 

Kompetencia občianska  

Učiteľ:   

 

 atmosféry v triede,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

up k informačným zdrojom,   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kompetencia pracovná  

Učiteľ:   

 

Pozornosť na hodinách je zameraná na gramatiku. Žiaci pracujú s bohatým materiálom v 

učebnici a v pracovnom zošite. V komunikácii si zvukovou nahrávkou napodobňujú správnu 

výslovnosť rodených Angličanov. Vo veľkom množstve sú využívané jednoduché riekanky, 

piesne, nacvičovanie dialógov a konverzácia.   

Učebnica i pracovné zošity sú koncipované pre časovú dotáciu 4. vyučovacích hodín v 5. 

ročníku. Učebnica obsahuje nielen prehľad gramatiky a slovnú zásobu, ale aj množstvo textov 

z rôznych oblastí života detí daného veku a zoznamuje ich so životom, zvykmi a 

povinnosťami ich rovesníkov v anglicky hovoriacich krajinách.   

 

Formy realizácie:  

Na vyučovacej hodine okrem výkladu, posluchu, čítania, precvičovania gramatiky, dialógov, 

reprodukcie textu, sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, práca so slovníkom a iné 

formy vyhľadávanie informácii. Súčasťou vyučovania sú hry, súťaže, prejavy, prezentácie a 

projekty. Žiaci majú možnosť zúčastniť sa olympiády v anglickom jazyku.   

Uvedené učebné osnovy sú spracované na základe učebných osnov a štandardov určených pre 

základné školy. Témy budú posilnené o jednu hodinu, ktorá bude využitá na podporu čítania, 

prezentáciu projektov, nácvik a zdokonaľovanie výslovnosti v anglickom jazyku a 

konverzáciu.   

 

Na hodinách budeme používať:   

 

Method, Audio-Lingual Method, Communicative Approach.   

 

projekte, prezentácia práce.   

 

Dôležité je, aby žiak aktívne pracoval na hodine, mal možnosť prehovoriť, napísať, prečítať si 

a vypočuť si text.   

 

 

 

 

 

 

 

 

i,   

 

 



  

 

Obsah hodnotenia  

Počúvanie s porozumením:  

hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti-rozlišovanie a porovnávanie hlások, slabík a slov, 

porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú 

také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych 

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

Ústny prejav:  

úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, zmysluplné. 

Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v 

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

potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: 

hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie písomnej formy 

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

porozumením). Písaný prejav:   

úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

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

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

kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).  

Spôsoby hodnotenia:  

Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou:  

jeho cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom 

monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti 

detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).   

Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

Sebahodnotenie:  

rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku v 

učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. 

Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku.  



 

 

 

Kontrola a hodnotenie žiakov 

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov ZŠ 

známkou výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). 

Cieľom a základom každého hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu a ukázať mu ako 

postupovať ďalej. Hodnotenie musí byť pre žiaka motivujúce, nehodnotí sa osoba žiaka, ale 

jeho vedomosti. Pre celkové hodnotenie používame klasifikáciu, iba na doporučenie CPPPaP 

sa u žiakov s poruchami učenia používa slovné hodnotenie. Žiaci sú vedení k seba hodnoteniu 

a sebakontrole.   

 

Kritéria hodnotenia  

Učiteľ hodnotí žiaka podľa zvládnutia výstupu v predmete v rámci individuálnych možností 

dieťaťa, podľa schopností riešiť problémové situácie, podľa úrovne komunikačných 

spôsobilostí, podľa zmysluplnej aktivity, vedomostí, zodpovednosti.   

 

Formy overovania vedomostí žiakov  

Učiteľ využíva písomné práce, testy, cvičenia, ústne skúšanie, spracovanie projektov k danej 

téme, úprava a vedenie zošitov, domáce úlohy, modelové a problémové úlohy – kvízy, 

krížovky atď.   

 

Základné pravidlá hodnotenia prospechu  

Do klasifikácie sa premieta priebežné hodnotenie úrovne dosiahnutých vedomostí, 

spôsobilostí, postupov, práce s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.  

 

Hodnotenie projektov:  

 

-výsledná známka pozostáva zo 4 ohodnotených častí projektu, kde každá časť tvorí 25% 

výslednej známky  

1. slovná zásoba 30%  

2. lingvistická časť (morfológia, syntax) 30%  

3. kreativita/úsilie/zreteľnosť 20%  

4. úprava 20%  

 

Hodnotenie testov, písomných prác, projektov a prezentácií:  

 

1 100 % – 90 %   

2 89 % – 75%   

3 74 % – 50 %   

4 49 % – 25 %   

5 24 % - 0 %  



  

 

 

Učebné zdroje   

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..Dôležitým 

metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria predpoklady pre 

otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). Tradičné médiá 

technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj naďalej podstatným 

základom pre vyučovanie jazyka, ktorý  tam, kde je to možné, doplníme, rozšírime o nové 

médiá, a tým umožníme  organizovať vyučovanie efektívnejšie a zaujímavejšie. Možnosti 

využitia didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich zmysluplnej funkcie vo 

vyučovaní jazyka. Didaktické prostriedky môžu kedykoľvek zostaviť vyučujúci alebo  ich 

dajú zostaviť žiakom.  

• Tradičné didaktické prostriedky  

- funkcia a využitie učebnice  

- druh, funkcia a využitie slovníka  

- funkcia a využitie tabule  

- plánovanie a vedenie žiackych zošitov  

- pracovné zošity  

• Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne  

- kartičky a iný materiál na hry  

- práce žiakov ako didaktické prostriedky  

- názorné materiály, koláže  

- štruktúrované zbierky materiálov (napr. jazykové portfólio)  

• Tlač  

- časopisy pre mládež  

- noviny, časopisy,  magazíny  

- komiksy a obrázkové príbehy  

- texty piesní  

• Audiovizuálne didaktické prostriedky  

- CD prehrávač 

- interaktívna tabuľa 

- počítač  

 

Na hodinách anglického jazyka budeme využívať učebnice, pracovné zošity, didaktickú 

techniku, výpočtovú techniku.   

Miesto realizácie: jazyková učebňa, trieda, učebňa výpočtovej techniky.   

 

 

 



 

 

Používané učebnice:  

5.ročník 

 I. cudzí jazyk: Project 1 Tom Hutchinson 4th edition, Oxford University Press  

Project 2 Tom Hutchinson 3rd edition, Oxford University Press   

6. ročník  

I. cudzí jazyk: Project 2 Tom Hutchinson 4th edition, Oxford University Press   

7. ročník  

I. cudzí jazyk: Project 3 Tom Hutchinson 4th edition, Oxford University Press   

8. ročník  

I: cudzí jazyk: Project 4 Tom Hutchinson 4th edition Oxford University Press  

9. ročník  

I: cudzí jazyk: Project 5 Tom Hutchinson 4th edition Oxford University Press  

 

 



                                           
 

 

Obsah vzdelávania pre 5. ročník   

Časová dotácia:4h/týždeň (ŠVP – 3h, ŠkVP – 1h), 132h/rok 

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

 

 Vie sa predstaviť a uviesť do kolektívu.  Sloveso byť (to be).   

Vie sa pozdraviť a odpovedať na pozdrav.  Opytovacie zámená (pronouns). Ukazovacie zámená .   

Vie sa rozlúčiť.  Číslovky 1-20.   

Žiak sa naučí dodržiavať pravidlá slušnosti v komunikácii.  Privlastňovacie zámená (possesive). Jednotné a množné číslo  

Vie reagovať na pokyny.  podstatných mien (singular, plural).   

Získava prvé informácie o výslovnosti a pravopise v anglickom Prídavné mená (adjectives).  

jazyku. Farby (colours).   

Predložky (prepositions).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Žiak vie vyjadriť vlastníctvo.   

Vie použiť sloveso to have got.   

Vie použiť množné číslo podstatných mien.   

Vie utvoriť jednoduché vety s použitím ukazovacích zámen this, these.   

Vie napísať krátky list priateľovi s použitím údajov o sebe.   

Žiak rozumie krátkemu príbehu.   

Žiak vie rozprávať o sebe s použitím školských predmetov.   

Vie požiadať o niečo.   

Vie si vypýtať a kúpiť niečo v obchode  

Zvieratá (animals).   

Dni týždňa (days of the week).   

Škola (school).   

Výslovnosť (pronunciation).   

Zisťovacie otázky yes, no.  

Ceny.   

Rodina.   

Opakovanie.   

Projekt – list priateľovi.   

 

 Žiak sa vie spýtať na čas a odpovedať.   

Vie použiť jednoduchý prítomný čas v krátkom kontexte.  Vie 

utvoriť otázky v jednoduchom prítomnom čase s použitím 

opytovacích zámen.   

Vie voľne rozprávať o svojom režime dňa a o svojom voľnom čase.   

Vie vyjadriť základné informácie o svojom kamarátovi v 3. osobe.  

Čas (time).   

Jednoduchý prítomný čas.   

Režim dňa (daily routine).   

Voľný čas (free time).  

Aktivity.  

Výslovnosť.   

Intonácia – WH otázky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 Opakovanie.   

Projekt – moje záľuby.   

Žiak vie pomenovať a poznať svetové strany.   

Vie podať základné informácie o svojom bydlisku.   

Reaguje na otázku kde býva.   

Vie opísať svoj dom, izbu.   

Dokáže za pomoci základných fráz a predložiek, kde je dom alebo 

predmet situovaný.   

Rozumie použitiu existenčnej väzby there is, there are.   

Vie a dokáže vyjadriť aký tovar sa dá v jednotlivých obchodoch kúpiť.  

Používa sloveso can v kladnej, zápornej a opytovacej vete.  

Obchody (shops).   

Dom (house), izba (room), nábytok (furniture).   

Jednoduchý prítomný čas, otázka where?   

Predložky miesta.   

Sloveso vedieť, môcť, musieť (can, must).   

Ukazovacie zámená this, these, that, those.   

Svetové strany.   

Práca s mapou.   

Výslovnosť.   

Projekt – opis vysnívaného domu   

 

 

 

 

 

 

 

Žiak dokáže hovoriť o členoch svojej rodiny a vyjadriť vzťahy  v 

rodine Popíše vzhľad a charakter osôb. Reaguje na otázku who's 

this? Tvorí množné číslo pravidelných podstatných mien a 

niektorých nepravidelných.   

Používa sloveso to have vo význame vlastniť. Používa privlastňovací 

pád i v množnom čísle. Správne používa some/any na vyjadrenie 

množstva. Dokáže napísať krátky list kamarátovi so správnou adresou 

 

 

Rodina (family).Rodinné vzťahy.   

Prídavné mená vyjadrujúce opis osoby. Farby. Vek, váha, výška.   

Priebehový prítomný čas (present continuous). Sloveso mať.   

Privlastňovací pád a privlastňovacie 

zámená.  Množné číslo podstatných mien  

Some-Any. Výslovnosť.  Projekt – opis 

človeka.   

 



 

 

Žiak dokáže rozumieť info z e-mailu, porozumieť hlavným info, 

zachytiť dej v minulosti, reagovať na vizuálny podnet, rozumieť obsah 

krátkeho listu, rozumieť deju kresleného príbehu a napodobniť 

rozpráv., opýtať sa kamaráta, kde bol v predošlých  dňoch, 

vymenovať bežné dopravné prostriedky, miesta spojené s cestovaním, 

 informovať o inej osobe,  porozprávať sa s kamarátom o dianí v 

uplynulých dňoch alebo na prázdninách, rozprávať sa o prázdninách  
hovoriť o možnosti cestovania, napísať pozdrav z prázdnin 

 

 

 

 

Slovná zásoba –cestovanie, prázdniny, problémy pri cestovaní 

 

Minulý čas slovesa “to be” 

 

Minulý čas pravidelných slovies 

 

Minulý čas nepravidel. slovies 

 

Otázka , odpoveď a zápor v minulom čase 

Žiak dokážepomenovať typy TV programov a povedať ktoré sú 

obľúbené , hovoriť o filmových žánroch, s kamarátom sa rozprávať o 

plánoch čo zamýšľajú robiť 

Slovná zásoba – televízne programy 

Vyjadrenie budúcnosti pomocou “going to” , tvorba 

 otázky odpovede a záporu 



                   
 

 

Obsah vzdelávania pre 6. ročník  

I. cudzí jazyk  

Časová dotácia:3h/týždeň, 99h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard  

  

Vie sa pozdraviť a predstaviť.   

Je schopný podať informáciu o sebe, o svojej rodine, bydlisku, 

záľubách.   

Zdvorilostné frázy, interkultúrne rozdiely  

Opakovanie slovesa to be , can, have got, oznamovacia 

veta, opytovacia veta, zápor.  Pozdravy.   

Predstavovanie.   

Informácie o rodine.   

Rozprávanie o svojej izbe.   

 Žiak ovláda časovanie slovies v jednoduchom prítomnom čase 

(kladná, záporná a otázka).   

Dodržiava správny slovosled vo vete.   

Vie vytvoriť vety oznamovacie, opytovacie a záporné.   

Vie vytvoriť a predniesť jednoduchú správu.   

Číta primerane jednoduché texty.   

Vyhľadáva odpovede na otázky.   

Je schopný používať radové číslovky v bežnej komunikácii, vie 

povedať dátum narodenia a mesiac.   

Spoznáva sviatky v Anglicku a je schopný ich porovnávať so 

sviatkami na Slovensku  

Môj život.   

Jednoduchý prítomný čas.   

Rozprávanie o sebe – dialógy.   

Radové číslovky.  

Frekvenčné príslovky.  

Mesiace roka.   

Dátumy.   

Sviatky v Anglicku.   

Výslovnosť th, es- koncovky.   

Pieseň.   



 

 

Žiaci vedia pomenovať názvy zvierat v anglickom jazyku.   

Žiak vie nahradiť podstatné meno zámenom.   

Vyhľadáva a vie použiť slovesá v priebehovom prítomnom čase.   

Žiak vie utvoriť otázku v PPČ.   

Žiak vie zachytiť informáciu z jednoduchého posluchu a 

zreprodukovať ho.   

Priebehový prítomný čas.   

Predmetové zámená.  

Modálne sloveso – 

must.  Opakovanie .  

Projekt.   

Pieseň.   

 

Žiak vie oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti   

Žiak vie opísať v ústnej a písomnej forme svoje najobľúbenejšie 

zvieratko.   

 

Výslovnosť – intonácia anglickej vety.   

 Žiak dokáže vyjadriť vlastnými slovami prežité zážitky v minulosti.   

Vie zachytiť a vyjadriť hlavnú myšlienku z krátkeho počutého textu.   

Vie porovnať dopravu v minulosti so súčasnou.   

Je schopný vysvetliť stavbu anglickej vety a gramatiku jednoduchého 

minulého času.   

Aplikuje poznatky v písomnom prejave – pohľadnica.   

Rieši problémové úlohy spojené s používaním jazyka v každodennom 

živote.   

Číta nahlas, plynule a foneticky správne.  

Jednoduchý minulý čas.   

Pravidelné a nepravidelné slovesá v minulom čase.  Doprava.   

Písanie pohľadnice.  

Opakovanie.  

Projekt.   

Pieseň.   

Výslovnosť slovies v minulom čase.   



                   
 

 

 Žiak vie na základe zvládnutej slovnej zásoby komunikovať v 

reštaurácii.   

Vie si získať informácie o cene a množstve.   

Je schopný písomne vytvoriť recept na jednoduché jedlo.   

Žiak vie pomenovať potraviny a nápoje a vie vyjadriť množstvo.   

Je schopný nakupovať.   

Na základe získania informácii o systéme stravovania vie žiak 

porovnávať stravovacie zvyky v anglicky hovoriacich krajinách a na 

Slovensku  

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená.   

Neurčitý člen.   

Vyjadrenie množstva.   

Jedlá sveta.  

Recept.   

Projekt.   

Pieseň.  Výslovnosť.   

.   

Vytvoriť a predniesť jednoduchú správu.   

Podať informácie o UK a USA.   

Vedieť povedať základné informácie o svojej krajine.   

Zemepisné názvy.   

Stupňovanie prídavných mien.   

Počasie.   

Vedieť používať stupňovanie prídavných mien v komunikácii a v 
texte.   

Žiak je schopný opísať jednotlivé ročné obdobia.   

Žiak dokáže vytvoriť písomný projekt na tému: Moja krajina.  

Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme a uplatňuje ju pri tvorbe 

projektu.   

Reálie UK a USA.   

Ročné obdobia.   

V obchode.   

Porovnávanie.  

Opakovanie.   

Projekt.   

Moja krajina.   

Výslovnosť –otvorené a zatvorené e.   



 

 

 Žiak si vie vybrať z množstva informácii.   

Žiak vie predstaviť svoje záľuby a vkus.   

Vie opísať svoju činnosť v budúcnosti.   

Dokáže veci premyslieť a naplánovať.   

Je schopný správne čítať a správne používať intonáciu anglickej vety.   

Vie formulovať ústne a písomné otázky a odpovedať na ne.   

Využíva prídavné mená k obohateniu prejavu.   

Vie správne používať časové predložky a príslovkového určenia času.   

Demonštruje poznatky v písomnom prejave.  

TV programy.   

Blízka budúcnosť .   

Prídavné mená.   

Príslovky.   

Dramatizácia príbehu.   

Typy filmov.   

Opakovanie.  Projekt.   

Pieseň.   

Výslovnosť písmen: r, a.  Prízvuk.   

 

 

 

Obsah vzdelávania pre 7. ročník  

Časová dotácia:3h/týždeň , 99h/rok  

 

Výstupný štandard  Obsahový štandard   

Využiť doposiaľ naučené, správne použiť slovesný čas, Vedieť sa 

predstaviť, pýtať sa iných osôb čo majú radi, Podľa počutého vedieť 

zaradiť informáciu   

 

Človek a spoločnosť, diskusia v triede, opakovanie gramatických 

javov, slovnej zásoby, ktoré sa žiak naučil, prítomný jednoduchý a 

priebehový čas   

 

Vedieť menovať etapy života, porozumieť životopis známej osobnosti, 

hľadať špecifické informácie v čítanom texte, precvičovať správnu 

výslovnosť, opýtať sa, čo sa dialo v minulosti, informovať o svojich 

aktivitách, predstaviť kamaráta, diskutovať o rozdieloch života rodín u 

nás a v iných krajinách   

 

Môj nový domov, etapy života, moja rodina, členovia rodiny, voľný čas 

a šport, minulý čas od slovesa „byť“, pravidelné a nepravidelné 

slovesá, tvorenie otázky, biológia – migrácia zvierat, opakovanie, 

pieseň   

Projekt: Moja rodina   



                   
 

 

Vedieť pomenovať vesmírne telesá, pochopiť text vedcov, rozhovor a 

reagovať naň, vedieť vyjadriť svoj názor na vedu a výskum v 

dobývaní vesmíru, na veci, kde sa robia prognózy, vedieť používať 

bežné spoločenské frázy, reagovať na výsledok dotazníka, predvídať 

budúcnosť   

 

Pomenovanie častí vesmíru, techniky v ňom, typov dopravy, 

cestovania, vyjadrenie budúcnosti pomocou „will“, použitie „will“ na 

vyjadrenie rozhodnutia,   

geografia – Slnečná sústava, opakovanie, pieseň  Projekt: 

Budúcnosť   

Vedieť vymenovať známe štáty sveta, gramaticky správne opísať 

situáciu v minulosti, v kriminálnom príbehu, pýtať sa osoby, čo robila 

v minulosti a vedieť odpovedať na podobné otázky, pomenovať 

prírodné   

katastrofy, podať konkrétnu informáciu, vyjadriť varovanie pred 

nešťastím, napísať text o krajine   

Pomenovanie krajín, miest, prírodných katastrof, opis domu, Veľká 

Británia, minulý priebehový čas, otázka, zápor, krátka odpoveď, rozdiel 

medzi priebehovým a jednoduchým minulým časom.  Geografia – 

časové pásma, opakovanie, pieseň.   

Projekt: Opis krajiny (možnosť výberu)  Slovensko   

Vedieť opísať obrázky o Londýne na základe textu, rozlíšiť 

komunikáciu o výlete osôb, pochopiť a definovať body detektívneho 

príbehu, vedieť sa opýtať na cestu a odpovedať, navrhnúť možné 

aktivity v meste, rozprávať sa o živote a zaujímavostiach vo 

veľkomeste, rozprávať o New Yorku   

 

Pomenovanie miest v meste, orientácia v meste, New York, používanie 

členu „the“ s názvami miest, používanie členov „a/an“ a „the“, história 

– mor, opakovanie, pieseň   

Projekt: Turistický sprievodca našim hlavným alebo iným veľkým 

mestom   

Správne používať výrazy spojené so závitkami, správne sformulovať 

vety, pospájať obrázky s textom, porozumieť obrázkovému príbehu, 

rozumieť rozprávanému príbehu, pochopiť náučný text a vyjadriť sa k 

jeho obsahu, vedieť urobiť rozhovor, byť schopný diskutovať o 

národných hrdinoch a osobnostiach   

 

Slovná zásoba spojená so zážitkami, voľnočasovými aktivitami, 

osobnosti vo Veľkej Británii, predprítomný čas, otázka, použitie „ever“ 

a „never“, použitie „just“   

a „go and ...“, hudobná výchova – melódia a rytmus, opakovanie, 

pieseň   

Projekt: Známa osobnosť našej krajiny   



 

 

Vedieť pochopiť zápletku kresleného príbehu, vedieť vymenovať 

pravidlá spojené so školou, reagovať na obrázky, byť schopný 

pomenovať ľahké ochorenia a pýtať sa na ne inej osoby, zaradiť do 

komunikácie výrazy bežnej komunikácie, správne používať modálne 

slovesá   

 

Pomenovanie problémov so zdravím, pravidiel spojených so školou, 

záchranných služieb, slovná zásoba spojená so starostlivosťou o zrak, 

použitie   

modálnych slovies„should, shouldnt“, „must, mustnt, dont have to“, 

opakovanie, pieseň   

Projekt: Sprievodca záchrannými službami na Slovensku   

 

Obsah vzdelávania pre 8. ročník  

Časová dotácia: 3 h / týždeň  / 99 h / rok  

 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

aktívne používať lexiku a morfológiu z 7. ročníka, prítomné časy, 

poznať a používať stavové slovesá, vyjadriť budúcnosť pomocou 

slovies will / going to  

štruktúry a lexika z 7. ročníka, prítomné časy, stavové slovesá ( want, 

have got, think, like, love need ), štruktúry s väzbou going to, slovesá 

will / going to,   

porozumieť textu, vedieť ho interpretovať, používať slovesá v 

minulom čase ( jednoduchý, priebehový ), používať lexiku z lekcie, 

vyjadriť opakovanie sa deja v minulosti used to, vedieť opísať 

oblečenie, vyjadriť množstvo pomocou výrazov too / enough, 

poznať a používať minulé modálne slovesá   

tvary slovies v minulom čase, štruktúry s väzbou used to vo vetách, 

lexika danej lekcie, too / enough, minulé modálne slovesá ( could, 

couldn´t , had to, didn´t have to ), lexika z histórie Anglicka, 

materálov, štruktúry a lexika na opis dôležitej udalosti v živote 

človeka  

porozumieť textu, vedieť ho interpretovať, používať slovesá  

v minulom čase a v predprítomnom, poznať rozdiely, používať since  

/ for v predprítomnom čase, používať lexiku z lekcie, tvoriť podstatné 

mená z prídavných a naopak, poznať číslovky a vlastné mená, vedieť 

používať prídavné otázky, poznať rozdiely medzi gone / been,   

štruktúry predprítomného času a minulého času, veta, otázka, zápor, 

lexika danej lekcie, číslovky a vlastné mená, štruktúra tvorenia 

question tags, been/gone, štruktúry a slovná zásoba pri písaní 

biografie  



                   
 

 

poznať slovnú zásobu pomenúvajúcu časti ľudského tela, poznať 

definujúce vzťažné vety, porozumieť počutému textu, používať 

vzťažné vety v komunikácii, používať modálne slovesá should/might 

na vyjadrenie možnosti v budúcnosti, porozumieť čítanému textu, 

vedieť ho interpretovať, poznať lexiku danej lekcie, poznať vybranú 

lexiku pomenúvajúcu spôsoby ošetrenia a chorôb, poznať číslovky a 

vlastné mená, vyjadriť súhlas / nesúhlas   

vzťažné zámená ( what, which, that ), štruktúry you should/ 

shouldn´t, štruktúra vzťažných viet should/might, a vzťažné 

zámená vo vetách, štruktúry So have I. Neither have I..., štruktúry a 

lexika na napísanie plagátu o zdravej výžive  

porozumieť čítanému textu, vedieť ho interpretovať, poznať pravidlá 

gerundia a infinitívu vo vetách, používať neurčité zámená someone / 

something, poznať lexiku z lekcie, ovládať lexiku pomenúvajúcu 

ľudské predstavy a pocity, porozumieť počutému textu, vedieť nájsť 

informácie v texte  

tvary slovies v gerundiu a infinitíve, zložené tvary neurčitých zámen: 

something, someone.., lexika danej lekcie, štrtuktúry a lexika na 

napísanie projektu o slávnom hrdinovi  

poznať a používať lexiku týkajúcu sa ochrany životného 

prostredia, vedieť vyjadriť dôležitosť deja trpným rodom v 

prítomnom čase, porozumieť počutému textu, vedieť tvoriť vety v 

trpnom rode v rôznych časoch, porozumieť čítanému textu, vedieť 

ho  

interpretovať, vedieť vyjadriť obavy, vedieť nájsť informácie v texte  

štruktúry viet v trpnom rode, v prítomnom, minulom, predprítomnom 

a v budúcom čase, štruktúry a lexika potrebné na napísanie projektu o 

ochrane životného prostredia,   

porozumieť čítanému textu, vedieť ho interpretovať, poznať 

štruktúru 1. podmienkovej vety, vedieť ju tvoriť, a správne používať, 

poznať a správne používať vybrané frázové slovesá, porozumieť, 

počutému textu, vedieť tvoriť časové vety ( as soon as, before, after, 

when ), poznať lexiku z lekcie, poznať lexiku označujúcu slovesá a 

podstatné mená, používať gramatiku lekcie na rozvíjanie počúvania 

a hovorenia, vedieť vyjadriť zámer, aplikovať nadobudnuté poznatky 

pri opakovaní učiva, upevňovať zručnosti v úlohách  

štruktúra 1. podmienkovej vety, frázové slovesá, spojky as soon as, 

before.., lexika danej lekcie, štruktúry a lexika potrebné na napísanie 

listu ( problémy v triede ), opakovanie  

 



 

 

 

Obsah vzdelávania pre 9. ročník   

Časová dotácia:4 h / týždeň  / 132 h / rok  

 

Výkonový štandard  Obsahový štandard  

aktívne používať lexiku a morfológiu z 8. ročníka, prítomné časy, 

poznať a používať stavové slovesá,  

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

Požiadať o pomoc pri vyjadrení slova/slovného spojenia  

Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo  Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi 

páči, čo uznávam   

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád   

Vyjadriť, čo uprednostňujem 

štruktúry a lexika z 8. ročníka, prítomné časy, stavové slovesá ( want, 

have got, think, like, love need ),  

Pardon? 

What does .... mean? 

How do you spell...? 

I don’t understand. 

Can you repeat that, please 

I enjoy/like/love/don’t mind sightseeing.She hates/ dislikes washing 

up. 

 

porozumieť textu, vedieť ho interpretovať, používať slovesá v 

minulom čase ( jednoduchý, priebehový )a predprítomnom čase ,  

vyjadriť opakovanie sa deja v minulosti used to,  

Žiadať niekoho o niečo  

Odpovedať na žiadosť   

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil   

Odpovedať na návrh   

tvary slovies v minulom čase a predprítomnom čase, štruktúry s 

väzbou used to vo vetách,  

lexika – vzhľad a povaha ľudí, problémy, populárna hudba 

dialógy pri reklamácii tovaru: 

There something wrong with it. Would you like to exchange it? 

Could I have a refund please? 

 

 



                   
 

 

vyjadriť budúcnosť pomocou slovies will / going to  porozumieť 

textu, vedieť ho interpretovať,  používať lexiku z týkajúcu sa mesta, 

vzdelávania, ľudského tela,  

poznať štruktúru 1. podmienkovej vety, vedieť ju tvoriť, a správne 

používať, správne používaťpredložky času 

štruktúry s väzbou going to, slovesá will / going to,  veta, otázka, 

zápor, 

lexika týkajúcu sa mesta, vzdelávania, ľudského tela,  

predložky in, on, at 

Vzdelávanie v USA 

poznať štruktúru 2. podmienkovej vety, vedieť ju tvoriť, a správne 

používať, správne používaťspojky so a that, 

tvoriť vybrané podstatné mená zo slovies  

poznať slovnú zásobu týkajúcu sa tém: nebezpečné situácie, 

varovanie a rady, regióny Anglicka, zemská kôra ,  

porozumieť počutému textu, používať súvetia v komunikácii,  

porozumieť čítanému textu, vedieť ho interpretovať, 

vyjadriť varovanie, radu 

2. podmienková veta,  

spojky so a that,  

tvorenie podstatných mien zo slovies, z 

vratné zámená, čítanie s porozumením, lexika –nebezpečné 

situácie, varovanie a rady, regióny Anglicka, zemská kôra 

Čítanie s porozumením 

Počúvanie s porozumením 

porozumieť čítanému textu, vedieť ho interpretovať, poznať pravidlá 

gerundia a infinitívu vo vetách, používať neurčité zámená someone / 

something, poznať lexiku z lekcie, ovládať lexiku pomenúvajúcu 

ľudské predstavy a pocity, porozumieť počutému textu, vedieť nájsť 

informácie v texte  

Slovosled v opytovacej vete, druhy slovies 

Lexika – médiá, divadlo a televízia, zamestnanie a práca, peniaze 

Frázové slovesá 

Požiadavky 

Čítanie a počúvanie s porozumením 

 

poznať a používať lexiku týkajúcu sa tém - peniaze, krajina, mestá, 

miesta, jazyky, človek a príroda, 

vedieť vyjadriť dôležitosť deja trpným rodom v prítomnom čase, 

porozumieť počutému textu, vedieť tvoriť vety v trpnom rode v 

rôznych časoch, porozumieť čítanému textu, vedieť ho  

interpretovať, vedieť nájsť informácie v texte, zachytiť informácie 

z počutého textu 

štruktúry viet v trpnom rode, v prítomnom,  

predložky by, in at to 

lexika – peniaze, krajina, mestá, miesta, jazyky, človek a príroda 

dialógy – kupovanie cestovného minulom, predprítomnom a v 

budúcom čase, modálne slovesá v trpnom rode lístka 

čítanie s porozumením 

počúvanie s porozumením 



 

 

porozumieť čítanému textu, vedieť ho interpretovať, poznať 

štruktúru vety v nepriamej reči a nepriamej/zdvorilej otázke, vedieť 

ju tvoriť, a správne používať, poznať a správne používať vybrané 

frázové slovesá, porozumieť, počutému textu, poznať lexiku 

týkajúcu sa tém protest, literatúra, vzdelávanie, politika používať 

gramatiku na rozvíjanie počúvania a hovorenia, vedieť aplikovať 

nadobudnuté poznatky pri opakovaní učiva, upevňovať zručnosti v 

úlohách  

Nepriama reč 

Nepriama otázka, zdvorilá otázka 

Frázové slovesá 

čítanie s porozumením 

počúvanie s porozumením 

lexika – protest, literatúra, vzdelávanie, politika  
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Učebné osnovy – Anglický jazyk v 5.ročníku základnej školy  

Výchovno - vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

 -sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

 

Rozsah vyučovania predmetu: 4VH týždenne – 132 VH za školský rok 

 

Tematické okruhy a počty hodín 

1. Rodina a spoločnosť                                    7 

2. Náš domov                                                   10 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie             9 

4. Človek na cestách                                        8 

5. Vzdelávanie a práca                                     5 

6. Človek a príroda                                           9 

7. Voľný čas a záľuby                                      10 

8. Výživa a zdravie                                           8 

9. Uprostred multikultúrnej spoločnosti           5 

10. Odievanie a móda                                         7 

11. Šport nám, my športu                                   6 

12. Obchod a služby                                          7 

13. Krajiny, mestá a miesta                               4 

14. Kultúra a umenie                                         4 

15. Človek a spoločnosť                                    4 

16. Mládež a jej svet                                         7 

17. Profesia a pracovný život                            4 

18. Veda a technika v službách ľudstva           4 

19. Vzory a ideály                                             4 

20. Slovensko                                                    4 

21. Krajina, ktorej jazyk sa učím                      6 

 

 

Prierezové témy: OSR, VMR, ENV, OZO, MDV, MUV, prelínanie s predmetmi hudobná 

výchova, geografia, dejepis, biológia  

 

Učebné osnovy –Anglický jazyk v 6.ročníku základnej školy  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

-sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3VH týždenne – 99 VH za školský rok 
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Tematické okruhy a počty hodín: 

1. Rodina a spoločnosť     6 

2. Vzdelávanie a práca     3 

3. Náš domov      8 

4. Uprostred multikultúrnej spoločnosti   5 

5. Človek a príroda     17 

6. Voľný čas a záľuby     21 

7. Človek na cestách     9 

8. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie   3 

9. Výživa a zdravie     15 

10. Krajina, mestá a miesta    9 

11. Krajina, ktorej jazyk sa učím   2 

12. Slovensko      1 

Prierezové témy: OSR, VMR, ENV, OZO, MDV, MUV prelínanie sa s predmetmi, biológia, 

matematika, dejepis, geografia, informatika  

 

 

Učebné osnovy –Anglický jazyk v 7.ročníku základnej školy  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

-sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3VH týždenne – 99 VH za školský rok 

Tematické okruhy a počty hodín: 

1. Náš domov     7 

2. Voľný čas a záľuby    8 

3. Rodina a spoločnosť    16 

4. Mládež a jej svet    13 

5. Človek a príroda    8 

6. Šport nám, my šport    3 

7. Veda a technika v službách ľudstva   8 

8. Krajiny, mestá a miesta  15 

9. Človek na cestách    3 

10. Krajina, ktorej jazyk sa učím   3 

11. Kultúra a umenie    5 

12. Vzory a ideály    5 

13. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  5 

Prierezové témy: OSR, VMR, ENV, OZO, MDV, MUV prelínanie sa s predmetmi, biológia, 

matematika, dejepis, geografia, informatika  
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Učebné osnovy - Anglický jazyk v 8. ročníku základnej školy 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

-sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3VH týždenne – 99 VH za školský rok 

Tematické okruhy a počty hodín: 

1. Mládež a jej svet    19 

2. Človek a spoločnosť    9 

3. Vzdelávanie a práca    1 

4. Človek a príroda    12 

5. Odievanie a móda    5 

6. Obchod a služby    3 

7. Krajina, ktorej jazyk sa učím   2 

8. Rodina a spoločnosť    6 

9. Umenie a kultúra    6 

10. Vzory a ideály     3 

11. Profesia a pracovný život   5 

12. Veda a technika v službách ľudstva  5 

13. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  8 

14. Výživa a zdravie    7 

15. Šport nám, my športu    1 

16. Voľný čas a záľuby    7 

 

Učebné osnovy - Anglický jazyk v 9. ročníku základnej školy 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

-sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2- 10A0. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 3VH týždenne – 99 VH za školský rok 

Tematické okruhy a počty hodín: 

1. Mládež a jej svet    20 

2. Človek a spoločnosť    9 

3. Človek a príroda    8 

4. Obchod a služby    9 

5. Krajina, ktorej jazyk sa učím   10 

6. Umenie a kultúra    19 

7. Vzory a ideály     3 

8. Profesia a pracovný život   10 

9. Veda a technika v službách ľudstva  2 

10. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  4 
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11. Šport nám, my športu    1 

12. Voľný čas a záľuby    2 

13. Cestovanie a doprava                                    12 

14. Krajina, mestá a miesta                                 15 

15. Slovensko                                                        4 

16. Multikultúrna spoločnosť                                4 

 

Prierezové témy: OSR, VMR, ENV, OZO, MDV, MUV prelínanie sa s predmetmi, biológia, 

dejepis, informatika,  výtvarná výchova, občianska výchova  

 

Prierezové témy Anglický jazyk  

Ročník: piaty  

 

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Škola, vzťahy, rodina, priatelia, voľný čas, aktivity, izba, 

dom, záľuby, zručnosti, móda a obliekanie  

Environmentálna výchova  Zvieratá  

Mediálna výchova  Pomenovania IKT  

Multikultúrna výchova  Mená a tituly, priatelia vo svete, školy vo VB, športy vo VB,  

domy vo VB, ľudia vo svete  

Ochrana života a zdravia  Ľudské telo  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Moja rodina v zahraničí, určovanie krstných mien a priezvisk v 

rodinách na Slovensku a v zahraničí  

 

Ročník: šiesty  

 

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Moja škola, voľný čas  

Environmentálna výchova  Zvieratá, populácia Zeme  

Mediálna výchova  TV programy, kino, počítačové hry  

Multikultúrna výchova  Narodeniny vo VB, sviatky vo VB, zvieratká vo VB, 

prázdniny vo VB, jedlá vo VB, USA, britská kinematografia  

Ochrana života a zdravia  Zdravá strava  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Moja rodina, deľba domácich povinností a prác príprava jedál  
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Ročník: siedmy  

 

Prierezová téma  téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj  Rodina a spoločnosť, ambície a úspechy, sociálne a morálne 

normy  

Environmentálna výchova  Veda a technika v budúcnosti, znečistenie Everestu Prírodné 

katastrofy  

Mediálna výchova  Počítačové hry  

Multikultúrna výchova  Rodiny vo VB, doprava vo VB, štáty VB, Londýn, N.Y. Slávni 

ľudia VB, záchranné systémy vo VB  

Ochrana života a zdravia  Obľúbené športy  

Zdravotné problémy  

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu  

Moja rodina, opis rodokmeňa, opis životných etáp  

 

 

 

Ročník : ôsmy  

 

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj   Duálne vzdelávanie, Výber povolania, Priateľstvo 

Vyjadrovanie pocitov, Problémy tínedžerov  

Enviromentálna výchova  Ochrana a starostlivosť o životné prostredie, Znečisťovanie  

ŽP, Záchrana zvierat  

Mediálna výchova  Televízia, televízne programy, popularita  

Multikultúrna výchova  História Veľkej Británie, Tínedžeri a knihy, Športové udalosti 

Veľkej Británie, Osobnosti VB, História Austrálie, Voľný čas  

Ochrana života a zdravia  Starostlivosť o zdravie, Zdravotné problémy,   

Výchova k rodičovstvu a 

manželstvu  

Moja rodina, trávenie voľného času spolu cez víkend  
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Ročník : deviaty  

 

Prierezová téma  Téma  

Osobnostný a sociálny rozvoj   Výber povolania, Priateľstvo, Šikanovanie, Vyjadrovanie 

pocitov, Problémy tínedžerov, Postoj k vykorisťovaniu detí 

v chudobných krajinách 

Environmentálna výchova  Ochrana a starostlivosť o životné prostredie, Význam hmyzu, 

Sopečná činnosť, prírodné katastrofy, Zemská kôra, Význam 

ropy 

Mediálna výchova  Populárna hudba, Druhy médií, Televízia v minulosti a dnes 

Multikultúrna výchova  Jedlá vo Veľkej Británii, Vzdelávanie v USA, Regióny 

v Anglicku, Vývoj anglického jazyka, Rasová segregácia 

v USA, Rómeo a Júlia, Univerzity Cambridge a Oxford, 

Vláda v USA 

Ochrana života a zdravia  Starostlivosť o zdravie – biologické hodiny, dostatok spánku, 

Varovanie a dávanie rád, Dôležitosť športu pre zdravie 

Výchova k rodičovstvu a 

manželstvu  

Moja rodina, trávenie voľného času spolu cez víkend, 

Zdvorilé žiadosti a otázky 
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