
Angličtina tvorivo a hravo 

1 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, či už pri ďalšom štúdiu, 

cestovaní, spoznávaní kultúr aj 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 anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne 

A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci 

primárneho vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. 

ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. 

            Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 

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

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a 

je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

            V 1. a 2. ročníku žiaci objavujú/oboznamujú sa s jazykom. Prirodzeným spôsobom sa 

im rozširujú vedomosti, ktoré nadobudli v materskej škole. Predmet prispieva k otváraniu 

nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči 

všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej 

kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 

             

2 Ciele predmetu 
 

            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, aby sa realizoval komunikačný zámer 

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. 



            Ciele vyučovania anglického jazyka v 1. a 2. ročníku. 

Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má 

sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku, má umožniť dieťaťu dorozumievať 

sa v inom jazyku ako vo vlastnom, má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne 

podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má umožniť 

dieťaťu lepšie poznávanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie. 

              

3 Špecifiká vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní 
 

            Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja 

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

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. 

Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa 

ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú 

otvorenosť pre svet. 

            Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho 

školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. 

Základný princíp vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby 

skúmať a objavovať. Pri výučbe cudzieho jazyka je dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti 

detí. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích 

schopností a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku. Je nevyhnutné 

zabezpečiť podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a 

rozvíjala: 

· motivácia – učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, aktívna 

spolupráca na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilita, 

· záujmy – záujem o školu, učenie, predmet cudzí jazyk a ostatné vyučovacie predmety, 

· osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatia, vôľové a 

sebaregulačné vlastnosti, emocionálna stabilita, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnych 

postojov, 

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

kritické), posilňovanie psychických funkcií (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, 

zámerná pozornosť, vizuálna, auditívna, kinestetická pamäť, reč). 

            Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť 

žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. 

Zapájanie viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces 

zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názornočinnostný 

charakter a využíva názorné učebné pomôcky s možnosťou variabilných aktivít.  

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho 

jazyka na prvom stupni základnej školy: 

· vyučovanie orientované na žiaka, 

· činnostný charakter vyučovania, 

· rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 

· pozitívna motivácia, 

· názornosť a primeranosť veku, 

· časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny, 

· systematické opakovanie, 

· tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

· rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

 



4 Kompetencie 
 

4.1 Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké 

spektrum spôsobilostí, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a 

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

Žiak dokáže: 

· osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa 

v cudzom jazyku, 

· sústrediť sa na prijímanie informácií, 

· používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

4.2 Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakovi konať s použitím 

konkrétnych gramatických prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). 

Žiak dokáže: 

· používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché 

vety a rozumieť im, 

· predstaviť seba a iných, 

· porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

· jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

· dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a 

vyjadrenia svojich osobných záujmov. 

4.3 Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

· používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho 

osoby a záujmov, 

· používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných spojení, 

· ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, 

· odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, 

· vyhláskovať svoje meno, adresu. 

4.4 Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

· nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

· pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď. 

4.5 Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže: 

· spájať písmená, 

· spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 

            Ovládať Jazykovú a interkultúrnu dimenziu umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od 

najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej krajine. Patria sem aj 

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

skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym 

správaním a hodnotami. 

            V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

- rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

- vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

- schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

- schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

 



5 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 príslušného ročníka. Navrhované delenie výkonových štandardov do 

ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci primárneho vzdelávania 

dosiahnuť úroveň A 1.1+. 

            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. 

Receptívne činnosti a stratégie 

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

vzdelávania považuje za kľúčový. 

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

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka 

je východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií. 

Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže: 

· identifikovať známe slová, 

· identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

· porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré 

sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov. 

Žiak na konci štvrtého ročníka dokáže: 

· identifikovať známe slová, 

· identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

· porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré 

sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

· porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

· porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

· porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

· porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je 

hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi 

podnetmi. 

 

 

6 Prehľad kompetencií a funkcií jazyka pre úroveň A1  
 

            V rámci primárneho vzdelávania sa v cudzích jazykoch rozvíjajú iba kompetencie 

a funkcie špecifikované v časti obsahový štandard, v súlade s výkonovým štandardom 

v cudzom jazyku pre žiakov mladšieho školského veku. Každá kompetencia v obsahovom 

štandarde sa člení na štyri komponenty, 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 a funkcie: 

 



1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, pozdraviť, poďakovať sa 

a vyjadriť uznanie, rozlúčiť sa 

Funkcia: Odpovedať na pozdrav                                                

2. Vypočuť si a podať informácie, informovať sa                                                                 

Funkcia: Začleniť informáciu, potvrdiť a trvať na niečom 

3. Vybrať si z ponúkaných možností, identifikovať, opísať 

Funkcia: Potvrdiť/Odmietnuť 

4. Vyjadriť názor                                                            
Funkcia: Vyjadriť súhlas, nesúhlas 

5. Vyjadriť vôľu                                                              

Funkcia: Vyjadriť plány 

6. Vyjadriť schopnosť, vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vyjadriť pocity, vyjadriť, šťastie, uspokojenie, radosť 

Funkcia: Vyjadriť súcit, bolesť, utešiť  

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne                  

Funkcia: Vyjadriť nádej, sklamanie, strach 

9. Predstaviť záľuby a vkus, vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam, vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám rád 

Funkcia: Vyjadriť, čo uprednostňujem 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii                           
Funkcia: Vyjadriť hnev, zlú náladu 

11. Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam                                                                                

Funkcia: Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu, žiadať o povolenie a súhlas, odmietnuť, zakázať 

12. Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností 
Funkcia: Obviniť(sa), priznať (sa), ospravedlniť 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť                       
Funkcia: Vyjadriť záujem o niečo 

14. Dať ponuku a reagovať na ňu, 6iadať niekoho o niečo, odpovedať na žiadosť, navrhnúť 

niekomu, aby niečo urobil, navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo urobili 
Funkcia: Ponúknuť pomoc, odpovedať na návrh 

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

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

17. Reagovať pri prvom stretnutí, predstaviť niekoho, predstaviť sa, reagovať na 

predstavenie niekoho, privítať 

18. Korešpondovať 
Funkcia: Začať list, rozvinúť obsah listu 

19. Telefonovať, začať rozhovor, ukončiť rozhovor 

20. Komunikovať 

21. Vypracovať štruktúrovanú prezentáciu                  

Funkcia: Uviesť tému, hlavnú myšlienku 

22. Doplniť štruktúrovanú prezentáciu                          

Funkcia: Zdôrazniť, dať do pozornosti 

23. Porozprávať príbeh                                                     

Funkcia: Rozprávať 

 

 

7 Obsahový štandard 
 

            Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového 

štandardu. 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. 

 

1. ročník Angličtina tvorivo a hravo (1 hodina týždenne) 

 

 

Tematický 

celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Štartovacia 

lekcia  

 

 

 

 

 

Domov 

a bývanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

spoločnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Človek a 

príroda 

 

 

 

 

Stravovanie 

Kniha a jej obsah 

 

Pozdrav, predstavenie a 

naučenie sa piesne „Hello!“ 

„I am ...“ „What is your 

name?“  

 

Tvorba a odpoveď na 

otázku „Čo je to?“ a 

naučenie sa piesne 

Farby, Sloveso mať 

 

 

Číslovky 1 - 10 a množné 

číslo podstatných mien 

 

 

 

Čas na hodinách – celé 

hodiny, mesiace, ročné 

obdobia a dni v týždni 

Otázka: „What is the time?“ 

Oslava Vianoc v anglicky 

hovoriacich krajinách a 

naučenie sa vianočnej 

piesne 

 

 

Tvorba a odpoveď na 

otázku Kto je to? Vedieť 

zásady slušnosti pri 

odovzdávaní a prijímaní 

daru 

 

Voľne žijúce zvieratá a 

domáce zvieratá. Domáce 

zvieratá a ich opis. Domáci 

miláčik. Slovesá „mať a 

mať rád“ Exotické zvieratá, 

ich pomenovanie a farby 

Žiak sa oboznámi s jazykom 

 

Žiak sa vie pozdraviť a predstaviť sa. Žiak 

vie vytvoriť základné otázky a odpovedať 

na ne 

 

 

Žiak sa vie opýtať a odpovedať na otázku: 

„What is it?“ 

 

Žiak vie s istotou určovať a správne 

vyslovovať názvy farieb pomocou 

kartičiek 

Žiak sa vie opýtať a odpovedať na otázku: 

„What colour is it?“ 

 

Žiak si osvojí slovnú zásobu pomenovania 

čísel a vie vyjadriť počet predmetov. Žiak 

sa oboznámi s tvorením pravidelného 

množného čísla pridaním koncovky „s“ 

Žiak vie určiť základný čas na hodinách. 

Žiak vie názvy mesiacov pomocou piesne. 

Žiak vie odpovedať na otázku 

Žiak si uvedomí základné rozdiely medzi 

oslavou Vianoc na Slovensku a anglicky 

hovoriacich krajinách 

 

 

 

 

Žiak sa vie opýtať a odpovedať na otázku: 

„Who is this?“ 

 

 

 

 

Žiak vie rozdiel medzi voľne žijúcim 

zvieraťom, domácim zvieraťom Určovanie 

počtu – opytovacie zámeno „koľko“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rodina a 

spoločnosť 

 

Domov a 

bývanie 

 

Ľudské telo 

 

 

 

 

Obliekanie 

 

 

 

 

Doprava 

a cestovanie 

 

 

 

 

Vzdelávanie a 

práca 

Potraviny – množné číslo 

podstatných mien. Ovocie a 

zelenina „Do you like?“ 

„Yes, I do.“ „No, I don t“. 

 

Oslava narodenín. Otázka: 

„How old are you?“ 

 

 

Moja rodina, pomenovanie 

členov rodiny 

 

Slovná zásoba: house, door, 

window, roof... 

 

Stand up! Sit down! 

Slovná zásoba: head, body, 

leg, hand.. 

 

 

Fráza: „I am wearing...“ 

 

 

 

 

Slovná zásoba: car, boat, 

plane... 

Prídavné mená – veľký, 

malý, krátky, dlhý 

 

 

Slovná zásoba: doctor, 

nurse, driver, teacher ... 

Žiak si osvojí novú slovnú zásobu a 

pomenovanie druhov jedál. Žiak si 

zopakuje správne návyky stolovania 

Žiak si osvojí novú slovnú zásobu spojenú 

s ovocím a zeleninou 

Žiak sa vie opýtať a odpovedať na otázku. 

Žiak si osvojí novú pieseň. Žiak sa naučí 

tvoriť otázku 

 

Žiak si osvojí slovnú zásobu členov rodiny 

 

Žiak vie pomenovať časti domu a základné 

miestnosti v dome 

 

Žiak pozná a reaguje na základné príkazy 

v škole 

Žiak vie pomenovať základné časti 

ľudského tela a tváre. Žiak si osvojí novú 

pieseň 

Žiak vie opísať základné druhy oblečenia, 

ktoré má oblečené. Žiak si zopakuje farby. 

Žiak vie v komunikačných situáciách 

používať frázu 

Žiak si rozšíri slovnú zásobu o 

pomenovanie dopravných prostriedkov 

Žiak si osvojí základné opisné prídavné 

mená. Žiak vie opísať dopravné 

prostriedky pomocou prídavných mien 

a farieb 

Žiak si rozšíri slovnú zásobu o 

pomenovanie povolaní. Žiak vie opísať čo 

robia jeho rodičia 

 

 

 

 

 

2. ročník Angličtina tvorivo a hravo (1 hodina týždenne) 

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba: 

Hello/goodbye. 

I´m....Stand up! Sit 

down! Look! Listen! 

Close/ open your book, 

please. Neurčitý člen 

a/an Osobné zámená ja, 

ty, sloveso by.ť 

 

Vedieť pozdraviť pri príchode a 

odchode. Vedieť sa predstaviť. Vedieť 

vykonať jednoduché príkazy 

 

 

 

 

 

 



Včelia rodina 

 

 

 

 

 

V triede 

 

 

 

 

 

Zimný čas 

 

 

 

 

Farby 

 

 

 

 

Jedlo a nápoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto 

 

 

V dome 

 

 

 

 

 

 

Môj deň 

Slovná zásoba: mum, 

dad, sister, brother, me, 

granny, grandad, family, 

yes/ no. Who´s this ? 

This is ... 

 

Slovná zásoba: 

classroom, book, pencil, 

rubber, pen, bag, table, 

chair, pencil case, big/ 

small. What´s this? 

 

Slovná zásoba: winter, 

coat, scarf, boots ... 

Zimné oblečenie a 

športové potreby 

 

Colour, red, yellow, 

blue, green. Point to. 

Match! Colour! What 

colour is it? 

 

Slovná zásoba: 

spaghetti, sandwich, 

pizza, water yes/ no. 

What do you like? Do 

you like...? I like/ I don´t 

like I´m hungry! It´s 

delicious! Draw! Well 

done! How many can 

you see? 

 

 

Slovná zásoba: town, 

school, church, bank 

Čísla: 11-30 

Slovná zásoba: window, 

garden, table, chair, 

bathroom, bedroom, 

kitchen, living room 

Where the...? What can 

you see? Look at the 

picture! 

My day, morning, 

afternoon, evening, 

night. 

Vedieť identifikovať členov rodiny. 

Porozumieť otázke: Kto je toto? 

Odpovedať na otázku 

 

 

 

Vedieť pomenovať predmety v triede. 

Vedieť identifikovať veľkosť predmetov 

v triede. Porozumieť otázke: Čo je toto? 

Odpovedať na otázku 

 

Vedieť pomenovať oblečenie a športy 

súvisiace so zimný obdobím 

 

 

 

Vedieť identifikovať farby. Vedieť 

ukázať na určenú farbu. Priradiť určenú 

farbu k obrázku a vyfarbiť ho 

 

 

Identifikovať druhy jedla. Porozumieť 

otázkam: Čo máš rád? Máš rád...? 

Odpovedať na otázky. Vedieť povedať, 

čo nemám rád. Porozumieť výrazom: 

Som hladný! To je chutné! Porozumieť 

pokynu: Nakresli! Porozumieť pochvale: 

Dobrá práca! Poznávať písomnú formu 

slovnej zásoby jedla. Vedieť si zrátať 

cenu jedla pri objednávke v bufete 

Vedieť pomenovať budovy v meste, 

vedieť čísla 

 

Identifikovať časti domu a nábytok. 

Porozumieť otázkam: Kde je...? 

Odpovedať na otázky. Porozumieť 

výrazu: Pozri sa na obrázok! 

 

 

 

Vedieť porozprávať jednoduchými 

vetami svoj režim dňa 

 

 

8 Tematické okruhy 
 



            Predložený dokument stanovuje základné tematické okruhy, ku ktorým boli pričlenené 

podtémy bližšie špecifikujúce tematické okruhy. Tematické okruhy a podtémy sú v zásade 

spoločné pre všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách. Slovná zásoba má istú 

tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých komunikačných témach prelína. 

Naplnenie každého tematického okruhu konkrétnou slovnou zásobou sa odvíja od používaných 

materiálno-didaktických prostriedkov a korešponduje s rozvíjanými kompetenciami, ktoré sú 

stanovené v obsahovom štandarde. 

 

Uvedené tematické okruhy sú odporúčané, nie povinné. 

Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine 

Náš domov 

Môj dom/byt 

Domov a jeho okolie 

Ľudské telo, 

starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

Človek na cestách 

Dopravné prostriedky 

Vzdelávanie 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

Človek a príroda 

Zvieratá 

Počasie 

Rastliny 

Voľný čas a záľuby 

Záľuby 

Výživa a zdravie 

Zdravé stravovanie 

Jedlá 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

Zbližovanie kultúr 

Odievanie a móda 

Základné druhy oblečenia 

Šport nám, my športu 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne 

Obchody 

Obchody a nakupovanie 

Krajiny, mestá a miesta 

Moja krajina a moje mesto 

Vzory 

Dieťa a jeho vzory 

 

 

9 Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových činností a stratégií 



 

            Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej 

výslovnosti, budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných jazykových činností a 

stratégií. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: počúvanie ako jazykový vzor a zdroj gramatických 

prostriedkov a produktívne činnosti, ústny prejav, v ktorom dôležitú úlohu zohráva reprodukčná 

fáza - rôzne druhy opakovania. Na začiatku výučby žiaci musia veľa počúvať. Každá 

cudzojazyčná rečová činnosť učiteľa by mala byť sprevádzaná jeho neverbálnymi 

komunikačnými prejavmi (mimika, gestikulácia, názorný, napr. obrázkový materiál), mala by 

byť motivujúca, aby žiaci radi počúvali. Ústny prejav žiakov sa na tomto stupni realizuje 

väčšinou imitatívnou formou (opakovanie jazykových štruktúr alebo len jednotlivých slov). 

            Začiatky čítania a písania 

Počiatočný kontakt s písomnou formou cudzieho jazyka je vizuálny. Vychádza zo slovnej 

zásoby, ktorú si žiaci osvojili prostredníctvom počúvania. Nácvik čítania s porozumením má 

byť odstupňovaný - obrázky, slová, slovné spojenia, krátke vety. V počiatočnej fáze čítania 

žiaci čítajú slová, ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí, vedia ich vyslovovať, poznajú 

ich konkrétny význam). V prvej etape sa vytvára asociácia medzi zvukovou/hovorenou 

podobou slova a konkrétnou predstavou jeho významu (napr. obrázok).       

            V začiatkoch čítania je k tejto predstave priradená písomná podoba slova a žiaci ho 

čítajú s naučenou správnou výslovnosťou a s porozumením. Žiaci pokračujú v čítaní slovných 

spojení a jednoduchých viet. Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po fáze 

vizuálneho kontaktu s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najskôr obmedzuje na 

odpisovanie slov. Pri písaní slovných spojení a jednoduchých viet pracujú žiaci pomocou 

modelového textu. Nácvik čítania a písania v cudzom jazyku musí byť veku primeraný a 

postupný, čo sa týka obsahu aj nárokov na žiaka. Komunikačný kontext sa vytvára 

prostredníctvom krátkych a jednoduchých textov, ktoré sú primeraným spôsobom upravené pre 

komunikačnú úroveň žiakov a sú v súlade s vekovými osobitosťami žiakov mladšieho 

školského veku, napr.: obrázkové príbehy, ukážky z rozprávok, pohľadnice, pokyny, dotazníky, 

ilustrované opisy, plagáty, texty detských piesní. 

 

10 Hodnotenie 
 

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

žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

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. Medzi 

najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a 

denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, 

ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, 

projekty a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia. 

Vyučovací predmet anglický jazyk v prvom ročníku, v druhom ročníku budeme klasifikovať. 

 

11. Učebné zdroje 

 
1. ročník: Busy Bee 1 CD Busy Bee 1, CD anglické piesne, CD anglické rozprávky, flash 

karty Busy Bee 1,anglické pexeso, interaktívna tabuľa, Internet  

2. ročník: Busy Bee 2, CD Busy Bee 2, CD anglické piesne, CD anglické rozprávky, 

anglické pexeso, interaktívna tabuľa, Internet  

www.anglictina.iedu.sk 

www.statpedu.sk 


