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Vzdelávacia oblasť  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Ročník ôsmy, deviaty 

Škola ZŠ Dunajská Lužná 

Názov ŠkVP  

Kód a názov ŠVP ISCED 2 

Stupeň vzdelania základné 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

 

PREDMET :                       ANGLICKÝ JAZYK – prvý cudzí jazyk     

8. ročník:  Časová dotácia:  3 hodiny týždenne /   99 hodín ročne  

9. ročník:  Časová dotácia: 3 hodiny týždenne /   99 hodín ročne  

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU: 

 

Anglický jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Anglický jazyk poskytuje 

živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov skoro na celom svete. Osvojenie si 

anglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v 

osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. 

 

CIELE PREDMETU: 

 

Spoločenské ciele  

Anglický jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a 

tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.  

Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov.  

Učenie sa cudziemu jazyku podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Chápanie jazykového 

vzdelávania ako vzdelávania pre život umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a 

uspokojenia. 

 

 

Inštitucionálne ciele 

Vzdelávanie v anglickom jazyku ako v 1. cudzom jazyku smeruje k tomu, že po skončení základnej 

školy dosiahne úroveň  A2 podľa spoločného Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. 

Úroveň B2 je samostatný používateľ jazyka, čo predpokladá, že učiaci sa aktívne pristupuje k 

získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých 
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dostupných médií (v rámci samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou 

orientáciou. Požiadavky, ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene 

pristupovať k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje, aby sa na základe vlastného 

uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať. Na druhom stupni žiaci 

majú dosiahnuť úroveň  A2.  

 

Špecifické ciele  

Pri sprístupňovaní nového učiva žiakom, vychádzame z prirodzených vlastností žiakov.  

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn 

jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne 

zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život 

v spojenej Európe. Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného 

dokumentu: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý 

bol vytvorený na pôde Rady Európy. Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú osobe konať “, pričom:  

základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí: 

- na úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a  

- na úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov),  

mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí: 

- na úroveň B1  

( fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov / prahová úroveň ) a  

- na úroveň B2  

(fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných komunikačných 

situáciách ),  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 

podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si 

vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje 

tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.  

 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE A ZRUČNOSTI 

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je 

zabezpečiť, aby učiaci sa:.  

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

 dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  
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Všeobecné kompetencie  

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

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Všeobecné kompetencie užívateľa cudzieho jazyka zahŕňajú jeho vedomosti, zručnosti, 

osobnú zainteresovanosť a schopnosť učiť sa cudzí jazyk. 

 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A2 vie: 

- vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

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

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

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

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

a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

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

rozvoja, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- pochopiť zámer zadanej úlohy, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

- pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

 

Komunikačné jazykové kompetencie  

 

Komunikatívne 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2 :  

 dokáže rozumieť známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 

Jazykové kompetencie  

Žiak na úrovni A2:  

-bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru, 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 
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naučených slovných spojení a výrazov, 

-vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť 

 

Sociolingvistická kompetencia  

 

Žiak na úrovni A2:  

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

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

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

ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa 

známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si 

osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

 

Pragmatická kompetencia  

Žiak na úrovni A2:  

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

vedel: 

 

-sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 
následnosť), 
 - funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na jednoduché 
vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, rozčarovania, 
strachu, 
- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 
- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 
rozhovoru, 
- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).  

 

Počúvanie s porozumením  

Žiak na úrovni A2:  

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

predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 
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- dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

- porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života, 

- porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí 

o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

- vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

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

- rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

- pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú 

 

Čítanie s porozumením  

Žiak na úrovni A2 
 Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu. 

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

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

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

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

- rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

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

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

- porozumel jednoduché osobné listy, 

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

- vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

 

Písomný prejav  

Žiak na úrovni A2:  

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

aby vedel: 

- napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

- napísať jednoduché osobné listy, 

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

a preformulovanie, 

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

- napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

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

 

Ústny prejav  

Žiak na úrovni A2:  

Ústny prejav – dialóg 
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Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 

zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. 

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

aby dokázal: 

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

- používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

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

- povedať, čo sa mu páči a čo nie, 

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

 

Ústny prejav - monológ 

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

škole, opis každodenných zvyklostí a toho, �o má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu 

jednoduchých slovných spojení a viet. 

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

aby dokázal: 

- v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vlastnosť, 

- jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

- komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných 

spojení a viet, 

- vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a voľno časových aktivít v jednoduchom slede myšlienok, 

- opísať svoje plány a osobné skúsenosti 

 

Slovná zásoba  

Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 

verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej 

výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť.  

 

 

Témy/podtémy Úroveň A1 Úroveň A2 

1. Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina- vzťahy v rodine 

Národnosť, štátna 

príslušnosť 

Tlačivá, dokumenty 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Náboženstvo  

 

Osobné údaje 

Rodina – vzťahy v rodine 

 

name, address, age, birthday, 

street, telephone number, 

country, boy, girl, family, mother, 

father, brother, sister, parents, 

grandmother, grandfather, aunt, 

uncle, cousin, baby, child, family 

tree 

 

A1 + 

Národnosť , štátna príslušnosť 

Tlačivá, dokumenty 

birthplace, first name, surname; 

schoolboy, schoolgirl, student, pupil; 

member, relative, daughter, son, girlfriend, 

boyfriend, husband, wife, teenager, great 

grandfather;  

church wedding, honeymoon, wedding anniversary, 

maternity leave, funeral; 

be close to, go out, settle, be pregnant, give birth to, 

christen, spoil, educate, separate, split/ break up, 

get divorced, retire, die; 

county/nationality: Slovakia/Slovak, Britain/British, 
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the USA/ American, 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, date, hometown, postcode, e-

mail address, date, passport, identity card/ID, sex, 

male, female; 

fill in,  spell, complete, 

2. Domov a bývanie 

Môj dom, byt 

Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na 

dedine 

Spoločnosť a životné 

prostredie 

Spoločnosť a jej životný 

štýl 

 

Môj dom, byt 

Zariadenie bytu 

building: house, flat castle, farm; 

downstairs, upstairs, stairs, floor, 

door, window, wall; 

room: living room, sitting room, 

dining room, bathroom, 

bedroom, kitchen, toilet, hall; 

live, stay, build, move, paint, 

repair; 

table, desk, chair, armchair, bed, 

wardrobe, cupboard, drawer 

light, lamp, carpet, rug, sofa, 

vase, fridge, cooker, washbasin, 

bath, picture, shower, mirror, 

cup 

A1+ 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine 

town, village, countryside; 

housing estate, block of flats, skyscraper, palace, 

cottage, hut; 

storey, lift, ceiling, roof, chimney, gate, garden, 

lawn; 

study, guest room, terrace, balcony, garage; 

fruit tree, bench, playground; 

rent, heat, dust, sweep, knock, ring the bell, make 

the bed, tidy up; 

coffee table, settee, stool, plant, curtain, letter box, 

bookcase, cushion, ashtray  

3.Ľudské telo 

Starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

head: face, nose, eyes, ears, 

mouth, lips, tooth/teeth; 

body: neck, throat, back, 

stomach, shoulder, arms, elbow, 

wrist, hands, fingers, thumb, 

legs, knee, foot/feet, ankle, 

heart, lungs; 

What´s the matter with you? 

I have got a/an ache, pain, 

temperature, cough, sore throat, 

cold, back ache; 

I am … fit, tired, cold; 

doctor, nurse, patient, dentist, 

pills; 

What does s/he look like? 

S/he´s   tall, short, young, old; 

hair:  long, short, wavy, curly, 

straight 

A1+ 

Charakterové vlastnosti človeka 

Choroby a nehody 

eyebrow, cheek, chin, jaw, armpit, forearm, fist, 

palm, knuckle, shin, calf, thigh, heel, toe, hip, navel, 

bone, skeleton; 

brain, limbs; 

beard, moustache, mole, freckles; 

build: medium, thin, plump, well-built; 

pigtails/bunches, ponytail; ribbon, slide, hair band; 

scrunchy/ie, to have sth in common; 

What is s/he like?; adjectives: intelligent, bright, 

patient, ambitious, nosy, obstinate, mean; 

Stiff neck, runny nose, burn, wound, sore, bruise, 

break, fracture, frostbite, sprain, scratch, injury; 

injured, on duty, accident; 

first aid – kit, injection, pharmacy, prescription; 

take medicine; 

I have a cold.; I feel dizzy.; I am depressed. 

4.Doprava  a cestovanie 

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava 

Príprava na cestu 

a cestovanie 

Turistika a cestovný ruch 

Problémy cestných, 

Dopravné prostriedky 

car, bus, ship, boat, plane, 

rocket, bike, taxi, train, 

helicopter; 

go by car, take a taxi, arrive, 

leave, fly, drive, ride  

A1+ 

Osobná doprava 

Príprava na cestu a cestovanie 

van, lorry, ferry, liner, speedboat, underground, 

motorcycle, ambulance, racing car, railway  carriage, 

limousine, estate car, jeep, spaceship, off-road; 

get on/in/off/out, sail, get seasick, catch, miss, go on 
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železničných a leteckých 

sietí. 

a trip/journey, zebra crossing, motorway, tunnel, 

traffic lights, crossroad, pavement; 

ticket inspector, steward/stewardess, flight 

attendant, bus stop/station, railway station, airport, 

port, taxi rank; platform, waiting room, loudspeaker, 

fare, fare, driving licence; abroad; mechanic, garage, 

petrol station; 

travel agency, package holiday, full/half board, 

single/return ticket, departure, arrival, timetable, 

passport control, valid passport, customs, travel 

guide, guide book, map, sightseeing souvenir; 

tourist, traveller, visitor; book a holiday, change 

(planes/trains), board, take off, disembark, 

hire/rent, stay in, spend, get lost 

5.Vzdelávanie a práca 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

Pracovné činnosti 

a profesie  

Školský systém 

Celoživotné vzdelávanie 

Pracovné podmienky 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety  

teacher, pupil; 

school, classroom, 

board/blackboard, chair, desk, 

schoolbag, pencil, pen, book, 

exercise book, homework; 

popular, important, favorite; 

learn, write, read, start/finish 

lessons, timetable; 

subject: English, Slovak, Math´s, 

Geography, History, Science, 

Music, Art, P.E. (physical 

education), R.E. (religions 

education); double period, break 

 

A1+ 

Pracovné činnosti a profesie 

classmate, student; 

marks, grades, class register; 

gymnasium, playground, holiday, chalk, sponge, 

duster, glue, map, rule; 

to be good/poor at, interested in, attend, pay 

attention to, teach, study, practice; 

Computer Science, Craft, Drama, Humanities, 

Handwriting, Chemistry, Biology, Physics; 

foreign languages: German, French, Spanish, 

Russian, 

factory worker, doctor, nurse, shop-assistant, 

policeman, postman, cook, waiter, actress/actor, 

taxi-driver, gardener, baker, butcher, artist, soldier, 

6.Človek a príroda 

Zvieratá /fauna 

Počasie 

Rastliny /flóra 

Klíma 

Človek a jeho životné 

prostredie 

Príroda okolo nás – 

ochrana životného 

prostredia 

Zvieratá  

Rastliny 

Počasie  

the natural world;  

animals: mammals, birds, 

reptiles, pets, cow, pig, dog, 

mouse, frog, elephant, horse; 

seasons: spring, summer, winter, 

autumn; 

climate: dry, continental, wet, 

hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, fog/gy, 

cloud/y, showery, calm; 

snow, sky, wind, clear, rainbow; 

plants: flowers, trees, bushes, 

roots, leaf/leaves, trunk, branch, 

grass 

 

A1+ 

Životné prostredie 

animals species; 

types of animals: endangered, dangerous, wild, 

tame, farm, zoo, extinct; 

animals that hibernate in winter, insects; 

protection of animals, extinction, wildlife park; 

tail, wind, nest, beak, paw; 

What is the weather like? 

chilly, cool, changeable, mind, pouring; 

rainstorm, shower, breeze, mud, mist, frost, 

temperature, degrees; 

Indian summer, weather forecast, meteorologist; 

centigrade;  

shine, skid, flow off, flood, evacuate; 

coniferous/deciduous tree, oak, maple, willow, 

palm, pine, needles; 

soil, lack off sth, region, the environment; 

industry, factories, power station; 

acid rain, fumes, litter, waste; emit   

7.Voľný čas a záľuby  

Záľuby 

Záľuby  

spare time; 

A1+ 

Knihy a čítanie 
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Knihy a čítanie 

Rozhlas, televízia 

a internet 

Výstavy a veľtrhy 

Kultúra a jej vplyv na 

človeka 

Umenie a rozvoj osobnosti 

hobby/ies: photography, reading, 

drawing, reading, building 

plastic/paper models, taking care 

of a pet; 

collecting: stamps, hockey cards, 

badges, serviettes, posters; 

playing: computer games, 

dominoes, a musical instrument, 

chess, board games; 

join a club, collect, swap, show 

Rozhlas, televízia a internet 

Interest, board game, long-life hobby, hiking, 

gardening, doing crosswords, folk festivals, school 

club, leisure centre, spectator sports, parachuting, 

visiting theme parks, be crazy about, keen on, 

interested in, common hobby, get bored, relaxed, 

literature, 

short/detective/love/adventure/horror/spy story, 

textbook, war novel, romance, legend, sci-fi, author, 

title, illustrator, character, fairy tale, fable, writer, 

reader, lend, borrow, page, title, local station, 

listener, viewer, interview, channel, sitcom, soap,  

opera, news, weather forecast, cartoon, 

music/sport/, documentary program, surf the 

Internet, electronic mail, newspaper, magazine, 

journalist, photographer, reporter, newsagent, 

page, headline, article, paragraph, column,  

advertisement, crossword, horoscope, copy, daily, 

weekly, monthly, publish, show, be on, switch 

on/off, download, copy, print 

8.Stravovanie 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie 

Nápoje 

Cestoviny a múčne 

výrobky 

Mliečne výrobky 

Stravovacie zariadenia 

Príprava jedál 

Kultúra stolovania 

Zdravá výživa 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové výrobky 

Zelenina a ovocie  

Nápoje 

food: meat, sausages, egg, 

chicken, fish, hot dog, 

hamburger, fruit, apple, orange, 

lemon, banana, pear, peach, 

cherry, vegetable, carrot, 

tomato, potato, bean, pea, 

pepper, onion; 

drink: mineral water, milk, tea, 

coffee, fruit juice, lemonade, iced 

tea, soft drink; 

meals: breakfast, lunch, dinner, 

supper; fast food, restaurant, be 

hungry, be thirsty, have a drink, 

pour, eat, drink, cook, cold, hot 

A1+ 

Cestoviny a múčne výrobky 

Mliečne výrobky 

eating habits; starter, main dish, a snack, dessert; 

delicious, taste, 

lay the table, wash the dishes, have a meal; 

pork, beef, turkey, bacon, ham, seafood, sandwich, 

strawberry, grapes, grapefruit, pineapple, plum, 

apricot, melon, peanut, lettuce, cauliflower, celery, 

mushroom, cabbage; 

soft drink, Coke, ice tea, (drink) syrup, tonic (water), 

hard drink/liquor, alcohol, beer, wine, milkshake; 

bottle, tin, box, mix; 

pasta, spaghetti, pizza, pancake, crepe, pie, 

margarine, flour; loaf of/fresh bread, piece of cake 

9.Multikultúrna 

spoločnosť 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky  

Zvyky a tradície v rôznych 

krajinách 

Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie tradícií 

 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

nation/nationality, foreign 

language, mother tongue, 

grammar, spelling, vocabulary, 

pronunciation; different and 

common words; cultures, 

church/religion, festivals, food; 

Easter; Christmas, carols; 

stockings, reindeer, turkey, 

candles, tree, star; 

Family, relatives, birthday, 

wedding, presents, 

congratulations, cards, meet, 

A1+ 

Cudzojazyčná komunikácia 

Štátne a cirkevné sviatky 

original inhabitants, tribes, invasion; 

new living conditions, languages, new/borrowed 

words; public holiday, festival, historical 

event/figure, culture, monument; Thanksgiving, 

feast, pumpkin pie,  

ornament, mistletoe, invitation, anniversary, party, 

annual, seasonal, holy, polite;  

organise, invite, spend, collect, decorate, 

commemorate; 

religion: Christianity (Catholicism/Protestantism), 

Islam; 
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visit, buy/give/get presents Christian, Catholic, Protestant, Muslim; mass, 

service; importance of studying languages: job, 

travel, study, school; stay abroad, translate, watch, 

revise; 

Dictionary, TV, radio, evening classes, difficulties, 

better working conditions, translation 

10.Obliekanie a móda 

Základné druhy oblečenia 

Odevné doplnky 

Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti 

Druhy a vzory odevných 

materiálov 

Móda a jej trendy 

Základné druhy 

Oblečenia 

clothes: T-shirt, shirt, jumper, 

pullover, sweater, jeans, 

trousers, shorts, skirt, dress, 

jacket, anorak, coat, fancy dress 

costume; 

hat, cap, socks, shoes, trainers, 

sandals, boots, slippers; 

night shirt, pyjamas; 

get dressed, put on, take off, 

wear, go with 

 

A1+ 

Odevné doplnky 

knickers, underpants, underwear, bra, tights, 

moccasins, sweatshirt, cardigan, uniform, swimsuit, 

swimming costume, gloves, scarf, fur coat; button, 

pocket, 

try on, do the buttons up, 

comfortable, baggy, tight – fitting; 

be grown out of something, be dressed in latest 

fashion, be neatly dressed; 

accessory/ies, jewellery, necklace, earring, body 

jewellery, ring, belt, handbag, lipstick, tie, 

sunglasses, watch, purse, umbrella, perfume, 

11. Šport 

Druhy športu: zimné 

a letné, individuálne 

a kolektívne 

Športové disciplíny 

Význam športu pre rozvoj 

osobnosti 

Nové trendy v športe  

Fair play športového 

zápolenia. 

 Druhy športu: zimné a letné, individuálne 

a kolektívne 

sport/game: individual/team, summer/winter, 

outdoor/indoor; football, volleyball, ice hockey, 

basketball, golf, swimming, skiing, gym, playground, 

field, match; 

equipment: ball, net, basket, darts, knee pad; 

somersault, do exercise, go jogging, play football, be 

fond of, be interested in, be keen on, give up, take 

up, win, lose, tired of sth, take part in, take a risk, 

take sth to its limits 

12. Obchod a služby 

Nákupné zariadenia 

Pošta a telekomunikácie 

Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia 

Hotely a hotelové služby 

Centrá krásy a zdravia 

(kaderníctva, fitnes...) 

Kultúra nakupovania a 

služieb 

 Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

America, Europe, Africa, Australasia, Antarctica, 

Asia; the North Pole, the Equator, the southern 

hemisphere; climate: subtropical, arctic, mild, land, 

ocean, sea, direction: east, westwards; 

expressions of place: on the ring bank of the river, 

situated – to the south, in the north, in the centre, 

on the coast, natural resources; 

capital city, city, city centre, town hall; border, lane, 

open-air museum, home town, 

memorial/monument; inhabitant; industry, square, 

quarter, district, region; roads, streets; chain store, 

warehouse; 

originate, spread, go sightseeing, wander, design; 

walk back in time 

12.Kultúra a umenie  

Druhy umenia 

Kultúra a jej formy 

 Umenie, spoločnosť, 

kultúra 

  

 



 - 11 - 

OBSAH 

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

Správne zvolenými metódami  sa má vyprovokovať chuť do učenia. Prihliada sa aj na  vyjadrovacie 

schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti.  V prvom rade má dieťa jazyk 

zažiť a použiť v komunikácii s partnerom.  

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

objavovania a oboznamovania sa s jazykom A2.2 

 

1. Rodina a spoločnosť 

2. Domov a bývanie 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

4. Doprava a cestovanie 

5. Vzdelávanie a práca 

6. Človek a príroda 

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie 

9. Obliekanie a móda 

10. Multikultúrna spoločnosť 

 

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

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

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

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

 

 

V  tabuľke uvádzame štandard (obsahový aj výkonový) s možným využitým prierezových 

tém, ktorý by mal žiak na konci 8. ročníka zvládnuť.  V 8. ročníku sa dáva opäť veľký význam na 

komunikatívnosť, ktorá sa dá využiť v jednotlivých tematických okruhoch. V každom tematickom 

okruhu sa rozvíjajú komunikačné zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie a hovorenie.  

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR 

pre jazyky: 

Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť 
Pozdraviť 
Odpovedať na pozdrav 
Rozlúčiť sa 
Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie 

2. Vypočuť si a podať informácie Informovať sa 
Potvrdiť (trvať na niečom) 
Začleniť informáciu 
Odpovedať na žiadosť 

3. Vybrať s ponúkaných možností Identifikovať 
Opísať 
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Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 
Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 
Vyjadriť presvedčenie 
Vyjadriť vzdor 
Protestovať 
Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje želania/túžby 
Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce) 

6. Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť vedomosti, poznatky, zistenia 
Vyjadriť neznalosť 
Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vnímať a prejavovať svoje city Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie 
Vyjadriť smútok, skľúčenosť 
Vyjadriť sympatie 
Vyjadriť fyzickú bolesť 
Utešiť, podporiť, dodať odvahu 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne Vyjadriť nádej 
Vyjadriť sklamanie 
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 
Ubezpečiť 
Vyjadriť úľavu 
Vyjadriť spokojnosť 
Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 
Zistiť spokojnosť / nespokojnosť niekoho 
s niekým/s niečím 

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam 
Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 
Vybrať si z ponúkaných možnosti 
najobľúbenejšiu 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 
Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného 
Urážať 
nadávať 

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo 
povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 
Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 
Získať povolenie, súhlas 
Dať súhlas, povoliť niečo 
Odmietnuť  
Zakázať 
Vzoprieť sa proti zákazu, spochybniť zákaz 
Vyhrážať sa 
Sľúbiť  

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 
povinnosti 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa 
Ospravedlniť sa 
Odmietnuť obvinenie 
Vyčítať  
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13. Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť záujem o niečo 
Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 
Vyjadriť prekvapenie 
Vyjadriť, že má niekto/niečo neprekvapil/-lo 
Vyjadriť nezáujem 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo 
Odpovedať na žiadosť 
Navrhnúť niekomu , aby niečo vykonal 
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 
konali 
Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto 
niekoho iného) 
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 
Odpovedať na návrh niekoho iného 

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

Varovať pred niekým/niečím 
Poradiť 
Dodať odvahu, podporiť 
Adresovať niekomu svoje želanie 

17. Reagovať na niečo, čo sa udialo v 
minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho 
Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol 
Pripomenúť 
Kontrolovať 
Gratulovať  

18. Korešpondovať  Korešpondovať 
Začať list 
Ukončiť list 

19. Telefonovať Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor 

20.  Vymieňať si názory, komunikovať s 
niekým 

Začať rozhovor 
Ujať sa slova v rozhovore 
Vypýtať si slovo 
Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili 
Zabrániť niekomu v rozhovore 

 

 
COMPETENCE 1:RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE SITUATION / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.1:  Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciu / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Relating with 
others in 
communicative 
situation 
 
Nadviazať 
kontakt v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 

Getting 
someone´s 
attention 
 
Upútať pozornosť 

Can I help you? 
What´s the 
mater? 
Beautiful day, 
isn´t it? 

Zdvorilá otázka so 
slovesom can 
Krátka prídavná 
otázka pre 
sloveso to be 

Žiak dokáže viesť 
krátke 
spoločenské 
rozhovory,. 
 
Vie sa jazykom 
(štýlom) 
prispôsobiť 
situáciám 
a osobám. 
 

Staršie osoby 
a spoločnosť 
Zdravotné 
postihnutie 
a tolerancia 
Rasizmus 

Pozdraviť   

Odpovedať na 
pozdrav 

 
 

Poďakovať 
a vyjadriť svoje 
uznanie 
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Parting 
Rozlúčiť sa 

It was lovely to 
see you. 
Thanks. The same 
to you. I´ll be in 
touch. 
Take care. 

 Rozumie 
odtienkom 
výrazov  jemu 
adresovaných. 

 

 
COMPETENCE 2:  LISTENING TO AND GIVING INFORMATION / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.2:  Vypočuť si a podať informácie / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Listening to and 
giving 
information 
 
Vypočuť si 
a podať 
informácie 

Asking for 
information and 
responding 
 
Informovať sa 

Whose luggage is 
this? 
It´s mine/his. 
 
Have  you got 
a bigger one? 

Samostatné 
privlastňovacie 
zámená mine 
 
Opytovacie 
zámeno  whose 
Zástupné 
one/ones 

Komunikácia sa 
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého  
monol´gu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalostí  
a činností 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov: krátke 
interview, 
jednoduchá 
správa, inzerát, 
krátke 
oznámenie, 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry, úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky 
a pod. 

Upozorniť na 
špecifiká 
komunikácie 
v masmédiách 
(niektoré noviny, 
časopisy, reklama, 
televízne noviny 
atď.) . 

Potvrdiť (trvať na 
niečom) 

 
 

Classifying 
information 
 
Začleniť 
informáciu 

People is 
a magazine 
that/which has 
articles about 
famous people. 
A hairdresser is 
somebody who 
cuts people´s 
hair. 
A post Office is  
a place where 
you can buy 
stamps. 

Určujúce vzťažné 
vety 
Who, which, that, 
where 
 

Odpovedať na 
žiadosť 

 
 

 

 
 
COMPETENCE 3: CHOOSING FROM GIVEN POSSIBILITIES / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.3:  vybrať si z ponúknutých možností / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Choosing from 
given 
possibilities 

Identifying 
 
Identifikovať 

  
Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 

Upozorniť na 
životný štýl 
a interkultúrne 
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Vybrať si 
z ponúknutých 
možností 

Describing  (a 
person, animal, 
object, event, 
instructions) 
 
Opísať 

Put some 
potatoes in 
a saucepan and 
boil them. 

Jednoduchý 
pracovný postup 
 
Nepravidelný 
plurál 

jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si vyberá  
z nasledujúcich 
žánrov: 
spoločenská 
komunikácia, 
dialógy, 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky, 
reklamný  
materiál, krátky 
opis 

rozdiely 
v jednotlivých 
regiónoch krajín, 
miest a vidieka. 

Expressing 
Agreement/disag
reement 
 
Potvrdiť 
/odmietnuť 
(vyjadriť 
nesúhlas) 

Charlie hasn´t got 
a problem with 
Steve, has he? 
You´ve already 
asked him 
haven´t you? 
So I´ll meet you 
at 2 p.m. 

Krátke prídavné 
otázky – 
plnovýznamové 
slovesá 
 
Budúci čas will 

Opraviť 
(korigovať) 

 

 

 
 
COMPETENCE 4:  EXPRESSING OPINION / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.4:  Vyjadriť svoj názor / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
opinion 
 
Vyjadriť svoj 
názor 

Expressing an 
opinion 
 
Vyjadriť  svoj 
názor 

Well, the show 
was really 
interesting. 
The food was 
excellent. It´s 
okay to have 
a fast car. 
These trousers 
are too 
expensive. 
In my opinion, 
London is very 
beautiful city. 

Prídavné mená 
vyjadrujúce 
pozitívne  
a negatívne 
pocity. 
 
Modifikátory 
very, too, quite 

Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
s uplatnením 
hovorového 
štýlu. Učiteľ si  
vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov:  
spoločenská 
komunikácia, 
dialógy, stručné 
komentáre, 
rozprávanie  
príbehu, opis 
udalostí 
a činností, 
jednoduché 
osobné listy, 

Vedieť si priznať 
svoju chybu, 
dokázať sa 
ospravedlniť. 

Expressing 
agreement 
Vyjadriť svoj 
súhlas 

I think you´re 
(probably) right. 
I agree with you. 
Not a bad idea. 

 

Expressing 
disagreement 
Vyjadriť svoj 
nesúhlas 

I´m afraid I don´t 
Agree with you. 
That can´t be 
true. / That´s 
nonsense. No, 
you´re wrong! 
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Are you sure 
about that? 

brožúry,  úryvok 
rozprávky, 
komiks,  
poznámky 
a odkazy, letáky 
reklamný 
materiál a pod. 

Expressing 
conviction 
Vyjadriť 
presvedčenie 

I hope you 
haven´t broken 
my hairdryer. 
I hope you 
understand. 

Predprítomný čas 
I hope + prítomný 
čas 

Vyjadriť vzdor 
 
Protestovať 

 
 

Expressing 
a degree of 
certainty 
 
Vyjadriť stupeň 
istoty 

She  
may/might/can´t
/ must phone 
again. 
What do you plan 
to do next 
holiday? 
I don´t think I´ll 
be at home at 
seven. 
Live  will be 
different in 10 
years. 

Modálne slovesá 
– prítomný čas 
 
Budúci čas 

 

 
COMPETENCE 5:  EXPRESSING WILLINGNESS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.5:  Vyjadriť svoju vôľu / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
willingness 
 
Vyjadriť svoju 
vôľu 

Expressing  
wishes/desires 
 
Vyjadriť  svoje 
želania / túžby 

I´d like to have 
a new flat. 
The flat should 
have central 
heating. 
It doesn´t have to 
be very large. 
The rent mustn´t 
be too high. 

Väzba 
I´d like to + 
sloveso 
 
Modálne slovesá 

Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si  vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov:  
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry, inzerát, 
stručné 
rozprávanie 
príbehu, opis 
udalostí 
a činností,  úryvok 
rozprávky, 
komiks,   letáky 
reklamný 
materiál a pod. 

Upozorniť na 
kultúrne 
/interkultúrne  
špecifiká 
komunikácie pri 
najviac 
frekventovaných 
témach ako sú 
práca, ekológia, 
blahobyt, atď. 

Expressing plans 
 
Vyjadriť svoje 
plány (blízke i 
budúce) 

When are they 
going to move to 
Dublin? 
Our ferry leaves 
at 2 o´clock. 
Donna is flying to 
London tonight. 
I think I´ll see you 
tomorrow. She´ll 
definitely have 
lunch with her 
boyfriend. 
I won´t be here 
tomorrow, 

Blízka budúcnosť 
be going to 
 
Jednoduchý 
prítomný čas vo 
význame 
budúcnosti 
 
Prítomný 
priebehový čas vo  
význame 
budúcnosti 
 
Budúci čas will 
pre  predpovede 
a spontánne 
rozhodnutia 
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COMPETENCE 6:  EXPRESSING ABILITY / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.6:  Vyjadriť svoju schopnosť / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
ability 
 
Vyjadriť svoju 
schopnosť 

Expressing  
knowledge 
 
Vyjadriť  
vedomosti 
(poznatky) 
zistenia 

I often go to the 
cinema. 
He never does his 
homework. 
We don´t usually 
watch soap 
operas. 
 

Jednoduchý 
prítomný čas, 
oznamovacie 
a záporné vety. 
Pozícia prísloviek 
vo vete. 

Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si  vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov:  stručné 
komentáre, 
rozprávanie 
príbehu, opis 
udalostí 
a činností, 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry, úryvok 
rozprávky, 
komiks,   
poznámky 
a odkazy, letáky 
reklamný 
materiál a pod. 

Zdôrazniť 
charakter 
a štruktúru 
školstva, kultúru 
a úroveň znalostí 
rodených 
hovoriacich 
v jednotlivých 
cieľových 
krajinách 
primerane veku 
žiakov. 

 
Vyjadriť neznalosť 
 

  

 
Vyjadriť svoju 
schopnosť 
vykonať nejakú 
činnosť 

  

 

 
COMPETENCE 7:  EXPRESSING FEELINGS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.7:  Vnímať a vyjadrovať svoje city / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
feelings 
 
Vyjadriť  
a prejavovať 
svoje city 

Vyjadriť  radosť 
z niečoho, šťastie, 
uspokojenie 

I often go to the 
cinema. 
He never does his 
homework. 
We don´t usually 
watch soap 
operas. 
 

Jednoduchý 
prítomný čas, 
oznamovacie 
a záporné vety. 
Pozícia prísloviek 
vo vete. 

Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si  vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov:  
jednoduché 
osobné listy, 
blahoželanie,  
brožúry, stručné 

Poukázať na 
spôsob 
komunikácie pri 
dôležitých 
udalostiach 
v živote ľudí, 
radostných 
a smutných 
(svadba, 
narodenie 
dieťaťa, rozvod, 
úmrtie, ťažká 
choroba) 
a zdieľaní radosti 
a smútku s iným 
človekom, 

 
Vyjadriť smútok, 
skľúčenosť 
 

  

Vyjadriť sympatie 
 

  

Vyjadriť fyzickú 
bolesť 
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Expressing  
comfort, support  
and 
encouragement 
 
Utešiť, podporiť, 
dodať odvahu 
 

That´s OK. 
No problem. 
Well done! 

 

komentáre, 
rozprávanie 
príbehu, opis 
udalostí 
a činností, úryvok 
rozprávky, 
komiks,   
poznámky 
a odkazy, 
jednoduché 
oznámenie, 
krátka žiadosť, 
poďakovanie, 
pozvánka a pod. 

zdôrazniť vhodný 
výber 
komunikačných  
prostriedkov pri 
poskytnutí rady 
a povzbudení. 

 
 

COMPETENCE 8:  EXPRESSING EXPECTATION / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.8:  Vnímať očakávania a reagovať na ne / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
expectation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyjadriť  
očakávania 
a reagovať na 
ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expressing hope 
(future) 
Vyjadriť nádej 

I hope the 
weather will be 
good tomorrow. 
 

I hope + 
Budúci čas 

 
 
 
 
 
Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Učiteľ si  vyberá 
z nasledujúcich 
žánrov:  krátke 
oznámenie, 
inzerát, stručné 
komentáre, 
rozprávanie 
príbehu, opis 
udalostí 
a činností, 
jednoduché 
osobné listy, 
telefonický 
rozhovor,  
brožúry, úryvok 
rozprávky, 
komiks,   
poznámky 
a odkazy, letáky, 
reklamný 
materiál a pod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priblížiť spôsoby 
starostlivosti 
o ľudí zo sociálne 
slabšieho 
prostredia, 
nezamestnaných, 
osamotených ako 
aj rôznych foriem 
pomoci tejto 
sociálnej skupine 
obyvateľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expressing  
disappointment 
Vyjadriť 
sklamanie 
 

What a shame!  

Expressing fear 
and worry 
Vyjadriť  strach, 
znepokojenie, 
obavu 
 

I´m (so) worried.  

Expressing 
certainty 
Ubezpečiť 

He must be there 
be nine 
o´clock/at nine 
o´clock. 

Predložky času. 

Expressing  relief 
 
Vyjadriť úľavu 
 

  

Expressing  
satisfaction 
Vyjadriť 
spokojnosť 

What a lovely 
sweater! 
What super 
photos! 
What lovely 
weather! 

Počítateľné 
a nepočítateľné 
podstatné mená 
 
Zvolacie vety 

Expressing  
dissatisfaction 
complaining 
 
 
Vyjadriť 

Excuse me 
I´d like to 
complain about 
the  food. 
I´m not happy 
with this. 

Neurčité zámená 
some, any, no 
a ich zloženiny 
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nespokojnosť, 
posťažovať si 

I really must  
complain about 
the heating in my 
room. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascertaining 
satisfication / 
dissatification in 
others 
Zistiť spokojnosť / 
nespokojnosť 
niekoho 
s niekým/ s 
niečím 

  

 
 
COMPETENCE 9:  DISCUSSING INTERESTS AND TASTES / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.9:  Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Discussing 
interests and 
tastes 
 
Predstaviť svoje 
záľuby  a svoj 
vkus 

Expressing likes 
Vyjadriť, čo mám 
rád, čo sa mi páči, 
čo uznávam 

I enjoy/like/love 
/don´t mind 
sightseeing. 
 

Gerundium 

Ústny prejav 
formou 
monológu – 
oboznámiť okolie 
o svojich 
záľubách alebo 
pocitoch,  alebo 
formou dialógu – 
reagovať 
a vyjadriť svoj 
postoj  a pocity 
v rámci 
vzniknutých 
situácií. 
Písomný prejav: 
napísať súvislý 
text opisujúci 
záľuby  alebo 
postoje voči 
prostredie, opis 
vzťahu voči 
ľuďom z okolia, 
veciam -  
jednoduchý 
osobný list, 
reagovať na 
prežité situácie  
a zážitky 
v minulosti – 
jednoduchý 
osobný list, 
hovorový štýl. 

Naučiť sa správať 
v reštaurácii 
a vyjadriť svoj 
postoj voči 
kuchyniam  
cieľových krajín, 
oboznámiť sa  
s odlišnými 
jedlami 
a nápojmi,  vedieť 
popísať chute 
a vyjadriť  
spokojnosť 
a nespokojnosť 
s jedlom alebo 
nápojom jedálny 
lístok, jednoduché 
recepty. 

Expressing 
dislikes 
Vyjadriť, že 
niekoho, niečo 
nemám rád 

She hates / 
dislikes washing 
up. 

Gerundium 

Expressing  
preferences 
 
Vybrať si 
z ponúknutých 
možností 
najobľúbenejšiu 

It´s the best job 
I´ve  ever had. 
It´s my first 
choice. 

Predprítomný čas 
Stupňovanie 
prídavných mien 
Radové číslovky 
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COMPETENCE 11:  RULES AND REGULATIONS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.11:   Stanoviť, oboznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Expressing 
expectation 
 
Vyjadriť  
očakávania 
a reagovať na 
ne 

Expressing 
comma nds/ 
prohibitions 
Vyjadriť 
príkaz/zákaz 

You aren´t 
allowed to smoke 
here. 
Drive carefully. 
Drive more 
carefully. 

Opisný tvar 
modálnych 
slovies – be 
allowed to 
Tvorenie 
prísloviek 
príponou –ly 
Stupňovanie 
prísloviek 

Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu 
(stručné 
vyjadrenie 
príkazov, 
požiadaviek, 
povolenia , 
súhlasu, 
nesúhlasu 
s použitím 
základných fráz 
a špecifickej 
slovnej zásoby) 
s uplatnením 
hovorového alebo 
administratívneho 
štýlu. Typy textov: 
informačné 
tabule, nápisy na 
verejných 
priestranstvách, 
jednoduché 
osobné listy, 
krátke formálne 
listy, brožúry, 
reklamný 
materiál, štýl 
formálny, 
administratívny, 
aj neformálny, 
hovorový. 
 

Základné druhy 
zákazov 
a predpisov – 
nadpisy a obrázky 
na verejných 
priestranstvách, 
v reštauráciách, 
na autobusových 
a vlakových 
nástupištiach, na 
letiskách, 
v parkoch, 
v múzeách, 
v galériách, 
v obchodných 
domoch, atď. 

Expressing   
a moral/social 
norm 
Vyjadriť morálnu 
alebo sociálnu 
normu 

You are not 
allowed to smoke 
here. 
You must not 
smoke here. 

Opisné tvary 
modálnych 
slovies –be  
allowed to 

Asking for 
permission 
Získať povolenie, 
súhlas. 

May/Could/Can 
I join you? 

Modálne slovesá 
– stupne  
formálnosti 

Granting 
permission 
Dať súhlas, 
povoliť niečo 
 

Yes, O.K. sure, no 
problem. You are 
allowed to  take 
one piece of 
hand luggage. 

Predložky času. 

Refusing 
permission 
Odmietnuť 
 

No, of course 
not. No, thanks. 
No, thanks, not 
really. 

 

Expressing  
prohibition 
Zakázať 

 

Počítateľné 
a nepočítateľné 
podstatné mená 
Zvolacie vety 

Vzoprieť sa proti 
zákazu 
Spochybniť zákaz 

 
Neurčité zámená 
some, any, no 
a ich zloženiny 

Expressing 
a threat 
Vyhrážať sa 

If you don´t 
leave, I´ll call the 
police. 

Podmienkové 
súvetie 1.typu 

Making 
a promise 
Sľúbiť 

If you help me 
with cooking, 
I´ll help you, too. 
If you do your 
homework, you´ll 
be able to go to 
the cinema. 
If you repaint the 
flat, you won´t 
have to  pay rent 
this month. 
I ´ll call you. 

Podmienkové 
súvetie 1.typu 
Použitie opisných 
tvarov modálnych 
slovies 
v podmienkovom 
súvetí 1.typu 
Budúci čas 
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COMPETENCE 12:  RESPONDING TO BROKEN RULES AND REGULATIONS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.12:   reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Responding to 
broken rules 
and  regulations 
 
Reagovať na 
nesplnenie 
pravidiel alebo 
povinnosti 

Obviniť, 
Obviniť sa, 
Priznať sa 

  
Komunikácia sa  
realizuje 
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu  
s použitím 
špecifickej slovnej 
zásoby 
a s uplatnením  
hovorového štýlu, 
samostatného 
písomného 
prejavu – 
formálne listy, 
administratívna 
korešpondencia. 
Typy textov: 
osobné listy 
jednoduché 
administratívne 
listy, komiks, 
dialógy. 
 

Rozdielnosti, 
špecifiká 
a základné 
pravidlá písania 
formálnych  listov 
v jazyku cieľovej 
krajiny 
a slovenskom 
jazyku za účelom 
ospravedlnenia 
kritiky, reakcie na 
nedodržanie 
vopred 
dohodnutých 
pravidiel 
a povinností. 
Špecifiká písania 
osobných listov, 
za účelom 
vyjadrenia 
ospravedlnenia, 
priznania, 
odmietnutia 
obvinenia. 

Apologising 
Ospravedlniť sa 

I´m afraid 
I´ve broken your 
hairdryer. 
There´s nothing 
I can do  about it, 
I am afraid. 
I´m sorry to hear 
that. Mr Jones 
apologises, but 
he won´t be able 
to see you today. 
I´m sorry he´s 
talking to  
somebody at the 
moment. 

Opisné tvary 
modálnych 
slovies be able to, 
have to 
 
Prítomný 
priebehový čas 

Odmietnuť 
obvinenie 

  

Vyčítať   

 
 

COMPETENCE 13:  RESPONDING TO A STORY/ EVENT / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.13:   Reagovať na príbeh alebo udalosť / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

 
 
 
 
 
 
 
Responding to a 
story / event 
 
Reagovať na 
príbeh alebo 
udalosť 
 
 
 
 
 

Vyjadriť záujem o 
niečo 

  
Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Typy textov: 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 

Aj negatívna 
reakcia ako 
napríklad 
nezáujem sa dá 
sformulovať 
zdvorilo. 
 
V niektorých 
krajinách, napr. 
v Anglicku. 
S obľubou 
vkladajú do 
reakcií veľkú 
dávku emócií. 
Obľúbené 
rozprávky 
a príbehy detí na 
Slovensku /UK 

Expressing  
interest in what 
sb is saying 
 
Vyjadriť záujem 
o to, čo niekto 
rozpráva 

I see. How nice! 
That´s 
interesting. 

Zvolacie vety 

Expressing 
surprise 
Vyjadriť 
prekvapenie 

Good heavens! 
You´re joking! 
What a surprise! 
No, really?! 
The car didn´t  
break down, did 
it? 

Zvolacie vety 
Krátke prídavné 
otázky 

Vyjadriť, že ma 
niekto/niečo 
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neprekvapilo z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky. 

/ Nemecku/ 
Francúzsku, atď. Expressing  

indifference 
Vyjadriť záujem 

„I´m bored.“ Zvolacie vety 

 
 

COMPETENCE 14:  MAKING AND RESPONDING TO OFFERS / EVENT / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.14:  Ponúknuť a reagovať na ponuku / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Making and 
responding to  
offers 
 
Ponúknuť a 
reagovať na 
ponuku 

Making requests 
Žiadať od niekoho 
niečo 

Can I have some 
water/ a cup of 
coffee, please? 

Počítateľné 
a nepočítateľné 
podstatné mená 

Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Typy textov: 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky. 

Prvé odmietnutie 
nemusí byť 
definitívne, môže 
znamenať že 
ponuku treba 
zopakovať. 
 
V  niektorých 
komunikačných 
kontextoch môže 
byť návrh na 
ďalšie stretnutie 
iba zdvorilou 
formou ukončenia 
kontaktu. 
 
Generačné 
rozdiely 
(Aj mladí ľudia raz 
zostarnú) 

Responding to 
requests 
 
Odpovedať na 
žiadosť 

Yes, let´s. Sure, 
why not? 
I don´t really 
want to go to the 
cinema. 
I´d rather not. 
I´d  love to come 
/ go. 
I´d love to, but 
I´m afraid  I´ve 
already / just 
arrandged 
something else. 
I can manage. 

Väzba 
I´d rather + 
sloveso 
I´d love to/ 
I want  to + 
sloveso 
 
Predprítomný čas 

Suggesting sb do 
sth 
 
Navrhnúť 
niekomu, aby 
niečo vykonal 

Why don´t you 
see the doctor? 
Would you  like 
to come and visit 
me in summer? 

Opytovacie vety 
pri zápore 

Suggesting 
cooperation 
Navrhnúť 
niekomu, aby 
sme spoločne 
niečo vykonali 

Shall w ego to 
the cinema this 
evening? Let´s 
buy this tent. 
Why don´t w ego 
to France? 

Budúci čas pre 
1.osobu shall 
Rozkazovací 
spôsob pre 
1.osobu plurálu 
Opytovacie 
zámeno why + 
zápor bez použitia 
osobného  
zámena 

Ponúknuť pomoc  
(urobiť niečo 
namiesto niekoho 
iného) 

  

Navrhnúť, že 
niečo požičiam 
/darujem 
Odpovedať na 
návrh niekoho 
iného 
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COMPETENCE 15: RESPONDING TO FUTURE EVENTS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.15: Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Responding to  
future evens 
 
Reagovať na 
niečo, čo sa má 
udiať v 
budúcnosti 

Giving warnings 
Varovať pred 
niekým / niečím 

By careful not to 
go by train. 
I don´t think you 
should go by 
train. 
It´s probably not 
a good idea to go 
by train. 
Never take a lot 
of Money with 
you. 
Always keep your 
Money safe. 

Príslovky 
frekvencie  pri 
imperatíve 

Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Typy textov: 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky, 
reklamný 
materiál. 

V spôsobe 
trávenia voľného 
času detí v Európe 
existujú paralely. 
 
Slovensko ako  
hostiteľská 
krajina. 
 
Príprava na 
príchod 
zahraničných 
študentov do 
našej školy (rady, 
varovania, 
odporúčania pre 
cudzincov). 

Giving advice 
Poradiť 

I think you 
should talk to 
somebody and 
get some help. 
I don´t think you 
should go there. 
If I were you. 
If I were you, 
I wouldn´t go / 
I´d stay home. 
Why don´t you 
ask your parents? 

Modálne sloveso 
should 
Podmienkové 
súvetie 2.typu 

Dodať odvahu 
Podporiť 

  

Adresovať 
niekomu svoje 
želanie 

  

 
 

COMPETENCE 16: RESPONDING TO PAST EVENTS / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.16: Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Responding to  
past evens 
 
Reagovať na 
niečo, čo sa 
udialo 
minulosti. 

Recalling people/ 
events 
Spomenúť si na 
niekoho/ niečo 

I used to live 
there. 
I didn´t use to 
like mushrooms. 

Vyjadrenie 
opakovaného 
deja v minulosti 
used to + sloveso 

Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 

Suvenír zo 
zahraničia (čo 
pripomína, aké 
spomienky 
evokuje). 
 
Čo ma nedávno 
prekvapilo 
/šokovalo 
/potešilo. 

Vyjadriť, že som na 
niekoho /niečo 
zabudol 

  

Reminding others 
of sb/sth 
Pripomenúť 

Don´t forget / 
Remember to 
bring your 
umbrella. 

Slovesá forget / 
remember + 
neurčitok slovies 

Expressing 
condolences 

I was so sorry to 
hear that your 
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Kondolovať brother had 
died. 

hovorového štýlu. 
Typy textov: 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky, 
reklamný 
materiál. 

Expressing 
congratulations / 
wishing other well 
Gratulovať 

Congratulations! 
Happy New 
Year! 

 

 

 
COMPETENCE 17: MEETING PEOPLE FOR THE FIRST TIME / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.17: Reagovať pri prvom stretnutí / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Meeting people for 
the 1* time 
 
Reagovať pri prvom 
stretnutí. 

Predstaviť 
niekoho 

  
Komunikácia sa 
realizuje  
v podobe 
jednoduchého 
dialógu alebo 
súvislého 
monológu so 
stručnými 
komentármi, 
rozprávaním 
príbehu, opisom 
udalosti a činnosti 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Typy textov: 
jednoduché 
osobné listy, 
brožúry,  úryvok 
z rozprávky, 
komiks, 
poznámky 
a odkazy, letáky, 
reklamný 
materiál. 

Pravidlá pri 
predstavovaní. 
Stereotypy ako 
napr. Slováci sú 
pohostinní, 
porovnanie 
s cieľovou  
krajinou. 

Predstaviť sa   

Responding to 
an 
introdukction 
Reagovať na 
predstavenie 
niekoho 

Pleased to meet 
you. 
How are you? 

 

Privítať 
niekoho 

  

Making a toast 
Predniesť 
prípitok 

Cheers!  

 

COMPETENCE 18:  CORRESPONDENCE / LEVEL A2 
Spôsobilosť č.18:  Korešpondovať / Úroveň A2 
 

Spôsobilosti Funkcie 
Aplikácia 
funkcie 

Jazykové 
prostriedky 

Jazykový 
register 

Jazyková 
a interkultúrna 
dimenzia 

Correspondence 
 
Korešpondovať 

Salutations and 
introductions 
 
Začať list 

Dear 
Mr/Mrs/Ms Hill, 
I am writing to 
inform you 
about my new 
address. 

Formálny list 

Komunikačný 
kontext sa 
realizuje 
písomnou formou 
s uplatnením 
hovorového štýlu. 
Typy textov: 

Upozorniť na 
dodržiavanie 
zdvorilosti 
v písomnom 
prejave. 
 
Príklady Closing I look forward Frázové slovesá 
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Ukončiť list to hearing from 
you soon.  Yours 
sincerely. 

jednoduché 
osobné listy, 
pohľadnice, 
poznámky, 
správy, krátke 
písané 
neformálne 
odkazy. 

jednoduchej 
korešpondencie. 

 

 

Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z anglického jazyka v  8.ročníku  ZŠ vychádzajúc 

zo štátneho vzdelávacieho programu 

Tematický 

 okruh 

Obsahový 

 štandard 

Výkonový  

štandard 

Prierezové  

témy 

Doprava 

a cestovanie 

 

Cestovanie 

 

Žiak vie opísať spôsob dopravy na ceste do 

práce s použitím „by“. Žiak vie 

porozprávať zážitky z cesty, dovolenky. 

Plynuje používa predprítomný čas a slovka 

ever, never.  

 

Dopravná 

výchova 

Rozvoj 

pozitívneho 

vzťahu 

k športovaniu. 

 Vzdelávanie 

a práca 

 

- Škola a jej 

zariadenie 

- Školský systém 

- Celoživotné 

vzdelávanie 

Problémy 

Školské pravidlá 

Žiak vie použiť slovné spojenia 

Should/shouldn´t, must/ mustn´t, používa 

vo vetných konštrukciách frazálne slovesá, 

vie povedať ako školský systém funguje. 

Vie porovnať školstvo v našej krajine 

a v Anglicku. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Krajiny a 

svetadiely 

 

- Krajiny a 

svetadiely 

- Moja krajina 

a moje mesto 

Krajiny a umiestnenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak vie pomenovať krajiny sveta a ukázať 

na mape ich umiestnenie.  

Žiak vie reagovať na otázku: Odkiaľ si? 

Odpovedať na otázku. Žiak vie používať 

skrátené formy slovesa »byť«. Pri 

komunikácii využíva hláskovanie slov. 

Používa slovné spojenia somebody, 

something, nobody.... 

Vie povedať cestu na určité miesto. 

 

Žiak sa vie pýtať na cestu a opísať cestu. 

Žiak vie jednoducho charakterizovať 

svetoznáme pamiatky (Buckingham 

palace, Big ben, Tower Bridge, London 

eye) 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

Mediálna výchova 

 

 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

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

prierezových tém, ktorý by mal žiak na konci 9. ročníka zvládnuť. V 9. ročníku sa dáva opäť veľký 

význam na komunikatívnosť, ktorá sa dá využiť v jednotlivých tematických okruhoch. Tieto aktivity 

pôsobia na žiakov veľmi motivujúco.  
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Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z anglického jazyka v  9.ročníku ZŠ vychádzajúc zo štátneho 

vzdelávacieho programu. 

 

Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania z anglického jazyka v  9.ročníku  ZŠ vychádzajúc 

zo štátneho vzdelávacieho programu 
Tematický  
okruh 

Obsahový  
štandard 

Výkonový  
štandard 

Prierezové  
témy 

Obliekanie a móda Základné druhy 
oblečenia 
Odevné doplnky 
Výber oblečenia 
na rôzne 
príležitosti 
 
Druhy a vzory 
odevných 
materiálov 
Móda a jej trendy 

Žiak pozná  anglické predložky a vie ich 
správne použiť vo vete. Používa prítomný 
jednoduchý a priebehový čas, používa minulý 
jednoduchý  čas, vie tvoriť otázky a zápor. Vie 
minulé tvary nepravidelných slovies, používa 
privlastňovanie. Používa slová too /enough, 
používa slovko zvykol som si niečo robiť (used 
to ). Pozná rozdiel medzi slovami musel som/ 
mohol som. Žiak vie pomenovať typy 
oblečenia, vie opísať oblečenie, vie materiály 
z čoho je oblečenie vyrobené. 

Ochrana života 
a zdravia 
Environmentálna 
výchova 

Voľný čas a záľuby 
 

Záľuby 
Knihy a čítanie 
 
Rozhlas, televízia 
a internet 
 
Kultúra a jej vplyv 
na človeka 
 

Žiak sa učí používať predprítomný čas, tvoriť 
otázky a zápor, Vie povedať čo robil pred 
určitým časom, vie opísať dej v knihe 
s použitím všetkých doteraz naučených časov. 
Používa predložky.  Vie povedať jeho 
obľúbený film, opísať dej, vie tvoriť podstatné 
mená a od nich odvodené prídavné mená, 
používa frazálne slovesá, používa QUESTION 
TAGS, na potvrdenie informácie.  

Rozvíjať 
komunikačné 
zručnosti. 
 

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 

Vie vymenovať časti tela, choroby, určité 
príznaky chorôb. Používa všetky časy, ktoré sa 
doteraz naučil. Vie rozdiel medzi 
should/might(mohol by som/mal by som), vie 
čo je dôležité pre zdravý spôsob života 

Ochrana života a 
zdravia 

Vzory a ideály 
 

Človek, jeho vzory 
a ideály 
Pozitívne a 
negatívne vzory 

Žiak vie rozprávať o hrdinoch z filmu, knihy, 
reálneho života. Vie povedať charakteristiku 
osobnosti človeka, vie rozprávať 
o povahových črtách človeka. Používa doteraz 
naučenú gramatiku. Dopĺňa si gramatiku 
o výnimky, o ďalšie frazálne slovesá,  vie si 
objednať jedlo, požiadať o pomoc, radu. Vie 
dorozprávať počutý príbeh. 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Multikultúrna 
výchova 
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Zoznam aplikovaných prierezových tém 

PT: 1. Osobnostný a sociálny rozvoj:  

 rozvoj sebadôvery 

 pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov – vzájomné spolužitie, spolupráca 

 rozvoj kreativity 

 rozvoj logického myslenia 

 rozvoj zmyslového vnímania 

 rozvoj pamäti 

 rozvoj sociálnych zručností potrebných pre život a spoluprácu - využitie voľného času, 

vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi 

 potláčanie agresivity, cvičene sebakontroly 

 výchova k tolerancii – rešpektovania, podpora, pomoc 

 ochrana ľudských práv 

 prevencia proti šikanovaniu, proti sociálno-patologickým javom 

PT: 2. Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

 bezpečná cesta do a zo školy 

 bezpečné správanie sa v cestnej premávke v praktickom živote 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy (dopravné značenie) 

PT: 3. Environmentálna výchova 

 schopnosť primerane veku chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

životným prostredím 

 poznávanie zdrojov energie 

 ochrana životného prostredia 

 ochrana rastlín, zvierat 

 starostlivosť o svoje okolie 

PT: 4. Ochrana života a zdravia 

 správne držanie tela 

 starostlivosť o svoje telo 

 bezpečnosť pri používaní elektrických spotrebičov 

 dodržiavanie poriadku pri práci 

 správne reagovanie v krízových situáciách 

 správna životospráva 

 denný režim 

PT: 5. Tvorba projektu a prezentačné schopnosti 

 vypracovať projekt  

 naučiť sa riadiť seba i tím 

 správne komunikovať s ľuďmi 

 správne používať jazyk v konkrétnych situáciách 

PT: 6. Mediálna výchova 

 selektívne využívanie programov 

 kriticky pristupovať k reklame 
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 aktívne pracovať s detskými časopismi, s ukážkami televíznych a rozhlasových 

programov 

 práca s filmovými a hudobnými ukážkami 

 veku primerané využitie PC programov a internetu 

PT: 7. Multikultúrna výchova 

 spoznávanie zvykov a tradícií vlastného  aj cudzieho národa 

 využitie kultúrneho dedičstva 

 rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr 

 oboznamovanie sa s tradíciami v anglicky hovoriacich krajinách 

 

VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

Žiak sa snaží počúvať a porozumieť počutému textu, pričom rozumie základné osvojené 

formulácie, dokáže na ne reagovať (aj neverbálne), vie sa vyjadriť v rámci osvojených formulácií, 

dokáže správne prepísať známe lingvistické jednotky, aktívne komunikovať v rámci osvojených 

lingvistických jednotiek. Na gramatiku sa kladie dôraz, ale žiak si ju osvojuje v prirodzených 

podmienkach. Žiak produkuje samostatné práce. 

 

Požiadavky na výstup z 8. ročníka: 

Lexika 

Žiak si postupne z roka na rok obohacuje a vylepšuje lexiku podľa obsahového štandardu. Žiaci si 

osvoja 200 – 250 nových slov, ich pravopis a výslovnosť, výber slov a slovných spojení je podľa 

konverzačných okruhov. Žiaci pracujú s dvojjazyčným slovníkom slovníkom. 

V priebehu ôsmeho ročníka žiaci dokončia učebnicu Project 3, lekcie 3,4,5,6. 

Morfológia 

- podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné a množné číslo (oboznamuje sa s nepravidelným 

spôsobom tvorenia) 

- privlastňovanie: privlastňovací pád – genitív ( Laura´s book) a privlastňovacie prídavné 

mená: my, your, her, his, our, their – 

- určitý a neurčitý člen »a/ an«, the a aj ho vie aktívne použiť 

- predložkové pády: to father, from school, with my friend, on Saturday, by car, ... 

- predložky miesta : on, in, under, behind, next to opposite, between, 

- zámená: osobné a privlastňovacie (me, you, him, her, it, mine, yours, his hers ukazovacie 

(this, that, these, those) 

            opytovacie »What... Where... Who... Whose... How old... How many...«, 

- základné číslovky: 1 –  milión 

- radové číslovky  

- predložky pohybu: up, down  

- spojky: or, but, and 

- modálne slovesá: can, could, should, must, mustn´t, needn´t,  

- pomocné sloveso: have, like, do aj v minulých časoch 

- slovesné časy: prítomný priebehovy, prítomný jednoduchý, budúci, predprítomný, minulý 

priebehový a tvorba otázok a záporu pri všetkých  



 - 29 - 

- určovanie času – štvrť a trištvrte hodiny 

- plnovýznamové slovesá vyjadrujúce akcie 

- rozkazovací spôsob, použitie záporu do not 

- ever/never 

Syntax 

- slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie spôsobu 

- stavba vety pomocou there is/there are That is/ This is – These are/ Those are. 

- identifikovať a opísať pomocou: This is his/her, Are this his? No, they aren´t. 

- druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: časovanie slovesa to be, to have got, 

modálne sloveso can - otázka, zápor: I can/ Can I have...? 

- tvorenie modelových otázok použitím opytovacích zámen: What´s your name? Where is 

your school? How old are you? When´s your birthday? 

- otázka: What´s the matter? What´s happened?(pasívne) 

- opytovacie vety: Is it ....? Do you have ....? Can you..?. Do you like...? 

- like – tvorenie otázok a záporu 

- to všetko aj v minulom a budúcom čase 

Zvuková a grafická rovina jazyka 

- spelling -  hláskovanie slov 

- opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies: he is- he´s, 

- we are-we´re, cannot-can´t...  

- [v]   [w] -  rozdielna výslovnosť týchto dvoch hlások v slovách veal [vi:l] – wheel [wi:l]    vain 

[vein] – wane [wein]   vow [vauu] -  wow [waυ] 

- precvičovanie kombinácií hlások a dvojhlások napr. [Iσ]-here, [eð]-there 

- [Λ] - [a:] – mother, father 

- hlásky sú precvičované v kontexte, nie izolovane 

Komunikačné zručnosti 

   vypočuť a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov 

- prečítať a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov 

- základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru 

- frázy jednoduchej každodennej komunikácie: zoznámenie, predstavenie sa, rozlúčenie sa, 

poďakovanie – opakovanie 

- nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

- vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas) 

- vyjadriť svoju vôľu 

- vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať) 

- reagovať pri stretnutí 

- vyjadriť svoju schopnosť 

- stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 

- vypočuť si a podať informácie (informovať sa) 

- predstaviť svoje záľuby a vkus 

- vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok) 

- reagovať na príbeh alebo udalosť 

- vyjadriť očakávania a reagovať na ne (nádej, sklamanie, strach) 
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Počúvanie  

- ide o počúvanie hudby, zvukov zvierat, čísel, časových údajov, dialógov atď. z rôznych 

druhov médií a sústredené počúvanie vyučujúceho s cieľom porozumieť. 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 

- pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí  celkový obsah 

- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať  známe slová 

a slovné spojenia 

- žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať obrázkový diktát 

Hovorenie 

- žiaci slovne reagujú na pokyny a otázky učiteľa a svojich spolužiakov 

- učia sa povedať dátum a ospravedlniť sa, oznámiť chýbajúcich žiakov 

- odpovedajú stručne na otázky k textom so známou tematikou 

- s výraznou pomocou učiteľa dokážu tvoriť otázky v rámci osnov 

- dokážu reprodukovať  text 

- dokáže viesť krátky telefonát a zisťovať informácie 

Čítanie 

- žiak vie čítať s porozumením základné  pokyny k úloham v učebnici 

- žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou 

- žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo 

- vie vyhľadať informáciu 

Písanie 

- žiak má opakovane precvičovať písomnú podobu w, W, q, Q,Y 

- žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text 

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 

- žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov 

- žiak dokáže napísať  list alebo  pohľadnicu 

- dokáže opísať veci na obrázku písomne 

Interkultúrne učenie sa 

- oslovenie you (ty, vy) 

- informácie o anglofónnych krajinách 

- ľudové zvyky ( sviatky, jedlá, oblečenie a pod.) 

- internacionalizmy 

- formálne a neformálne slová 

 

Požiadavky na výstup z 9. ročníka: 

Lexika 

Žiak si postupne z roka na rok obohacuje a vylepšuje lexiku v daných témach. 

Žiaci si osvoja 200 – 250 nových slov, ich pravopis a výslovnosť, výber slov a slovných spojení je 

podľa konverzačných okruhov. Žiaci sa oboznamujú  s jednoduchým dvojjazyčným slovníkom. Žiaci 

preberú učebnicu Project 4 lekcie 1,2,3,4. 
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Morfológia 

- podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné a množné číslo »s« 

- privlastňovanie: privlastňovací pád – genitív ( Laura´s book) a privlastňovacie zá 

mená: my, your, her, his 

- počítateľné a nepočítateľné  podstatné mená (some, any),  

- určitý a neurčitý člen »a/ an«, the 

- prídavné mená: as.....as- stupňovanie 

- predložkové pády: to father, from school, with my friend 

- predložky miesta : on, in, under, behind, next to opposite, between 

- zámená: osobné a privlastňovacie (opakovanie)  you, him, her, it, mine, yours, his hers, 

ukazovacie (this, that, these, those) 

- opytovacie »What... Where... Who... Whose... How old... How many...«,            

opytovacie »What... Where... Who... Whose... How old... How many.., How much....«, 

- základné číslovky, 

- radové číslovky  

- slovné spojenie  a few, a little na vyjadrenie množstva 

- predložky pohybu: up, down (pasívne) 

- predložky času: at, on  

- spojky: or, but, and,with 

- modálne slovesá: can, could, might, may, should 

- statické slovesá 

- slovesné časy: jednoduchý prítomný (všetky osoby), jednoduchý priebehový čas, minulý 

čas jednoduchý, minulý priebehový čas, budúci čas a slovné spojenie – going to- na 

vyjadrenie budúcnosti, predprítomný čas 

- ostatné časy (pasívne)  

- určovanie času – celé hodiny, pol hodiny, štvrť, minúty 

- plnovýznamové slovesá »open, draw, put, sit down, stand up, look, etc.« 

- minulý čas slovies 

- rozkazovací spôsob cez jednoduché príkazy 

 

Syntax 

- slovosled: podmet, prísudok, príslovkové určenie miesta 

- stavba vety pomocou there is/there are 

- identifikovať a opísať pomocou: This is his/her, Are these his? No, they aren´t. 

- druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: časovanie slovesa to be, to have got, 

modálne sloveso can - otázka, zápor: I can/ Can I have...? 

- tvorenie modelových otázok použitím opytovacích zámen: What´s your name? Where is 

your school? How old are you? When´s your birthday? How many.....?How much....? 

What are you going to do? 

- otázka: What´s the matter? What´s happened?(pasívne) 

- opytovacie vety: Is it ....? Do you have ....? Can you......? 

- like – tvorenie otázok a záporu 

- question tags – It is good, isn´t it? 
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Zvuková a grafická rovina jazyka 

- spelling -   hláskovanie slov 

- opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies: he is- he´s, 

- we are-we´re, cannot-can´t,have got – I´ve got... 

- precvičovanie kombinácií hlások a dvojhlások napr. [Iσ]-here, [eð]-there 

- [Λ] - [a:] – mother, father 

- intonácia 

- hlásky sú precvičované v kontexte, nie izolovane 

- prízvuk  v slovách 

- prízvuk vo vete 

- rovnako znejúce slová 

- rovnako sa píšuce slová s iným prízvukom 

 

Komunikačné zručnosti 

- vypočuť a selektovať informácie zložitejších jazykových prejavov 

- prečítať a selektovať informácie zložitejších jazykových prejavov 

- základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru 

- frázy jednoduchej každodennej komunikácie: zoznámenie, predstavenie sa, rozlúčenie sa, 

poďakovanie – opakovanie, v rešteurácii, v obchode, u lekára, v lekárni... 

- nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

- vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas) 

- vyjadriť svoju vôľu 

- vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať) 

- reagovať pri stretnutí 

- vyjadriť svoju schopnosť 

- stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 

- vypočuť si a podať informácie (informovať sa) 

- predstaviť svoje záľuby a vkus 

- vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok) 

- reagovať na príbeh alebo udalosť 

- vyjadriť očakávania a reagovať na ne (nádej, sklamanie, strach) 

- vypýtať si v reštaurácii jedlo, kávu... 

- zahrať divadelné predstavenie, príbeh 

- zorganizovať a viesť stretnutie viacerých ľudí 

 

Počúvanie  - ide o počúvanie hudby, zvukov zvierat, čísel, časových údajov, dialógov atď. z rôznych 

druhov médií a sústredené počúvanie vyučujúceho s cieľom porozumieť. 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 

- pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí  celkový obsah 

- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať  známe slová 

a slovné spojenia 

- žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať diktát 
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Čítanie 

- žiak vie čítať s porozumením základné  pokyny k úloham v učebnici 

- žiak vie čítať s porozumením aj dlhší text so známou tematikou 

- žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo 

- vie vyhľadať informáciu 

 

Písanie 

- žiak dokáže bezchybne prepísať text 

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 

- žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov 

- žiak dokáže napísať  recept k jedlu, koláču 

- vie písomne porovnať počasie, ročné obdobia, jedlo 

- dokáže opísať veci na obrázku písomne 

- vie vymyslieť a napísať začiatok príbehu 

Interkultúrne učenie sa 

- oslovenie you (ty, vy) 

- informácie o anglofónnych krajinách 

- ľudové zvyky ( sviatky, jedlá, oblečenie a pod.) 

- internacionalizmy 

- formálne a neformálne slová 

- umenie ( divadlo, kino, história filmu) 

- počítače 

- biológia 

Žiak sa snaží počúvať a porozumieť počutému textu, pričom rozumie základné osvojené 

formulácie, dokáže na ne reagovať (aj neverbálne), vie sa vyjadriť v rámci osvojených formulácií, 

dokáže správne prepísať známe lingvistické jednotky, aktívne komunikovať v rámci osvojených 

lingvistických jednotiek. Na gramatiku sa kladie dôraz, ale žiak si ju osvojuje v prirodzených 

podmienkach. Žiak produkuje aj samostatné veci. 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

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

materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v malej komunite s využitým 

rôznych foriem práce.  

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

vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích i výchovných 

cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi.  

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

radosťou bez strachu a stresu, treba využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za pomoci 

všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť  reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne 

sa v jazyku osamostatniť. 

Metódy práce  

  výklad  
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  motivačné metódy rozhovoru  

  reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva  

  demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy  

  dramatizačné metódy  

  interaktívne metódy  

  heuristické metódy projektovej práce  

  problémová  

Formy práce  

  individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry  

  práca vo dvojici  

  frontálna výučba  

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

internetom  

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA:   

 Na hodnotenie predmetu vychádzame s Metodického pokynu č. 22/2011na hodnotenie 

žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR pod č.: 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011. Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme 

komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré veci. 

Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok vedomostí. 

 Rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom.  

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

vzdelávacím programom.  

 Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok vedomostí. Klasifikáciu môžeme 

obohatiť aj o slovné hodnotenie, nasledovne: 

- Very good! / Veľmi dobré. 

- Good! / Dobré. 

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

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

 

UČEBNÉ ZDROJE:       

 

 

Učebnica 

 

Materiálne 

učebné 

prostriedky 

 

Ďalšie zdroje 

 

Hutchinson T.: 

Project 1, 2, 3, 4 

 

PZ: 

Hutchinson T. a kol.: 

Project 1, 2, 3, 4 

 

 - učebnica, pracovný zošit  

- metodická príručka  

- dvojjazyčné slovníky  

- multimediálne výukové CD  a DVD 

- obrazový demonštračný materiál 

plagáty  

- interaktívna tabuľa 

- odborné publikácie k daným témam  

- webové stránky, ktoré sú venované 

výučbe anglického jazyka  

 

 Zodpovedná: RNDr. Martina Lukáčiková 


