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1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

S prvým cudzím jazykom (CJ1) sa začína v primárnej škole, kde sa dôraz kladie na základnú 

ústnu komunikáciu a vopred jasne určený jazykový obsah.  Jeho cieľom je vytvoriť pred-

poklady na osvojenie si základných jazykových zložiek,  najmä fonetických a syntaktic-

kých aspektov pri súčasnej podpore základnej ústnej interakcie v triede.V primárnej škole 

prvý cudzí jazyk (CJ1) začína rozvíjať najmä „jazykové povedomie“, všeobecné uvedomenie si 

jazykových javov (vzťah k materinskému jazyku alebo iným jazykom, ktoré sa vyskytujú v pros-

tredí triedy). Tu sa zdôrazňujú čiastkové ciele vzťahujúce sa na kompetencie jednotlivca 

(objavovanie alebo uznanie plurality jazykov a kultúr zo strany školy, príprava na ústup od 

etnocentrizmu,  relativizácia, ale aj potvrdenie vlastnej jazykovej a kultúrnej identity učiaceho 

sa. Pozornosť je venovaná reči tela a gestám, zvukovým aspektom, hudbe a rytmu, 

skúsenostiam s fyzickými a estetickými rozmermi určitých prvkov iného jazyka a ich vzťah 

ku komunikačnej kompetencii bez toho, aby sa na tejto úrovni uplatňovalo systematické a 

zjavné úsilie rozvíjať túto špecifickú kompetenciu . 

Jednou z možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov 

a kontinuita vo výchovno - vzdelávacom pôsobení. Na úroveň zvládnutia cudzieho jazyka majú 

vplyv individuálne predpoklady a tiež faktory rôzneho charakteru ako napr. reálne možnosti 

všeobecne (kde a ako učenie prebieha), časové hľadisko (kedy, ako často, ako dlho sa učenie 

uskutočňuje), kvalifikovanosť vyučujúcich, používané metódy a postupy, všeobecné schopnosti 

jednotlivca, motivácia (prečo sa niekto chce jazyk naučiť), vek učiaceho sa a pod.  

Odborníci zastávajú názor, že najvhodnejší vek, kedy začať s výučbou cudzieho jazyka je mladší 

školský vek.  

Výhody vyučovania cudzieho jazyka od prvého ročníka sú:  

• prirodzená výslovnosť: výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa učia cudzí jazyk v ranom veku, 

majú prirodzenú výslovnosť a intonáciu,  

• intelektuálny vývoj a mentálny rozvoj: bilingválnosť má pozitívny vplyv na intelektuálny vývoj 

a obohacuje mentálny rozvoj dieťaťa , 



• podpora kritického myslenia: deti uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a 

majú lepšiu schopnosť počúvať a vďaka znalosti druhého jazyka lepšie rozumejú materinskému 

jazyku,  

• deti sa uvažujú pružnejšie, sú citlivejšie voči jazykovým prejavom a majú lepšiu schopnosť 

počúvať: deťom chýba ostych, ktorý majú dospelí pri učení sa cudzieho jazyka, a preto majú 

tendenciu rozprávať iným jazykom rýchlejšie a prirodzenejšie ako dospelí,  

• lepšie verbálne schopnosti: výskumy ukazujú, že deti, ktoré sa učia cudzí jazyk, majú lepšie 

verbálne/komunikačné schopnosti ako deti, ktoré sa cudzí jazyk neučia, 

• žiak hovorí vety bez toho, aby muselo rozmýšľať nad jednotlivými slovami, správnymi 

gramatickými tvarmi, časmi a pod. , 

• jazyková výhoda: dieťa je výrazne v predstihu, čo sa týka jazykových požiadaviek na strednú 

školu . 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v 2.ročníku  sa zvyšuje v UP v iŠkVP  časová 

dotácia o 2 hodiny. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na prípravu žiakov v oblasti 

produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, hlavne na rozvoj počúvania 

s porozumením, hovorenia a čiastočne aj písania. Využitie interaktívnej výučby 

prostredníctvom iTools vytvorí základy pre ďalšie vzdelávanie a rozvoj interkultúrnych vzťahov. 

Svojou interaktívnou formou a širokou škálou využitia podporí radosť z učenia sa cudzieho 

jazyka.  Táto forma vyučovania poskytne žiakom  aktívne sa zúčastniť na činnostiach v triede,  

čo podporí  rozvoj ich tvorivosti. Materiál rozvíja rozumové schopnosti,  rôzne formy myslenia a 

posilňuje vnímanie pomocou rôznych zmyslov, vizuálnu a auditívnu pamäť. Ma názorno-

činnostný charakter a využíva názorne učebné pomôcky s možnosťou variability aktivít. 

2. CIELE PREDMETU  

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. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z 

jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára 

podmienky pre medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi 

jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako 

„vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a 

uspokojenia.  

 

 Skorý začiatok vyučovania anglického 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 poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

 

 

 

 



3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Obsah 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z 

reálií krajiny (cultural studies). 

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové 

(rytmus, intonácia) a  nonverbálne  (mimika, gestikulácia) prostriedky. V prvom rade má dieťa 

jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť 

počúvanie a hovorenie. Vyučovanie anglického jazyka už v 1. a 2. ročníku je založené na 

komunikatívnej jazykovej vyučovacej metóde, ktorá rozvíja komunikačné jazykové 

kompetencie pomocou vhodne zostavených úloh a cvičení.  

/Jazykové kompetencie sú súčasťou obsahového štandardu, navrhované špecifikovanie 

vzdelávacieho a výkonového štandardu má len  charakter odporúčania /. 

Čítanie a písanie sa  v 2. ročníku  postupne rozširuje. V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú 

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

konkrétny význam). Pridávajú sa postupne  slová podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (napr. 

slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). Pri používaní jazyka 

sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme 

gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. Žiaci začínajú písať po 

nácviku čítania slov, resp. po fáze vizuálneho kontaktu s písomnou podobou známych slov. 

Písanie sa najskôr obmedzuje na odpisovanie slov.  

Písaný prejav: úlohy určené na rozvoj zručnosti písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 

Žiaci odpisujú slová a krátke vety, postupne zaraďujeme slovné prešmyčky s nápovedným 

obrázkom. 

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. 

koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], [r], 

[ć].Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. Jednotlivé 

hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. th [đ] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - go, don´t; 

[ju:] - new; [∂:] dirty; a pod. 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 

 Odpovedať na otázku: Aké je tvoje 

meno?, vie sa predstaviť, vie 

pozdraviť pri príchode a pri odchode. 
 

  Rozumie vypočutému príbehu, vie ho 

zreprodukovať, vie používať základné 

frázy, vie poďakovať, vie využiť 

nadobudnuté vedomosti pri tvorbe 

portfólia. 

 

 Aspoň dve slová, ktoré sa začínajú na 

hlásky  

 

 

 

Predstavenie sa a pozdravy 

 Aké je tvoje meno? Moje meno je... 

            Ahoj! 

 

 Ja som ... 

Portfólio 

 

 

 

Písmená a hlásky 

 Písmeno a hláska A, a...Z,z 

 

 



Žiak vie: 

 

  Rozlíšiť čísla 1 až 20 a vie určiť daný 

počet. 

 

 Pomenovať farby, vie vyhľadať farby, 

rozumie základnej otázke Aká farba je 

to?, dokáže odpovedať celou vetou. 

 

 Pomenovať základné školské 

pomôcky, vie ich na pokyn ukázať, 

vybrať správne slovo, používať vetu 

Toto je ..., Toto sú... . 

 

 

 Pomenovať hračky, vie ich spočítať, 

vie určiť farbu a počet, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 

 

 Používať bežné frázy, vie si vypýtať 

danú vec, vie sa poďakovať. 

 

 Pomenovať členov rodiny, vie ich 

spočítať, vie určiť farbu na obrázkoch 

a určiť počet členov rodiny, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 

 Pomenovať svoje pocity, vie tvoriť 

otázku a odpovedať na ňu. 

 

 

 Povedať, aké povolania majú rodičia, 

dokáže sa opýtať na povolania, 

dokáže identifikovať povolania 

pomocou obrázka. 

 

 Popísať, aké oblečenie a akej farby 

má na sebe, dokáže tvoriť jednoduchú 

vetu typu Ja mám oblečené... 

 

 

 Pomenovať rôzne druhy potravín, 

dokáže povedať, čo má a čo nemá rád. 

 

 

Čísla   

 1-20         

 

Farby 

 Červená, zelená, modrá, čierna, 

biela 

Pieseň 

 

Školské pomôcky 

 Stôl, stolička, farbička, ceruzka, 

kniha 

 Toto je ... 

 Toto sú ... 
 

        Hračky 

 Lietadlo, bábka, robot, 

 balón, macko 

            Tvorba otázky Je to...? 

     

         Každodenná angličtina 

 

 Poďakovanie 
 

    Rodina 

 

 Mama, otec, brat, sestra, dedko, babka 
 
 

Pocity 

 Šťastný, smutný, hladný, smädný, 

horúco, zima 

 

Povolania 

 Žiak, učiteľ, čašník, veterinár, 

stavbár 
 
 

Oblečenie 

 Sveter, košeľa, bunda, čiapka, 

opasok 

            Ja mám ... 

 

Jedlo  

 Hrozienka, slivky, lupienky, 

zákusky, mliečny koktejl 

       Mám rád ..., Nemám rád ... 

 Zmrzlina, nanuk, obložený chlebík, 

banán 

 

 

 



Slovná zásoba má len charakter odporúčania 

4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA 

Hodnotenie predmetu  

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

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

1.5.2011.  Anglický jazyk v 2. ročníku klasifikujeme.  

Jedným z najdôležitejších princípov  hodnotenia je to, že deti sa v tomto veku rýchlo učia, ale aj 

rýchlo zabúdajú, takže hodnotenie by nemalo zahŕňať veľké časové obdobia. Deti potrebujú veľa 

priestoru na nácvik. Ďalším dôležitým princípom je rôzne tempo jednotlivých detí, ktoré je 

primerané ich kognitívnemu vývinu a je potrebné ho akceptovať. Hodnotenie by malo byť jasné 

a zrozumiteľné. Malo by byť nastavené tak, aby učebný proces podporovalo a nie brzdilo.  

Spôsoby hodnotenia:  

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení.  

• 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.  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu:  

 Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky /rolové hry/. Žiak je hodnotený a 

klasifikovaný za prácu počas celého klasifikačného obdobia. Jeho prospech nemôže zmeniť 

jedna “opravná odpoveď“ krátko pred uzavretím klasifikácie. Žiak nedostáva známku z 

aritmetického priemeru známok. Pri určovaní stupňa prospechu sa prihliada na systematickosť 

žiaka v práci,  jeho snahu,  iniciatívu, ochotu a schopnosť spolupracovať počas celého 

klasifikačného obdobia  a v plnej miere sa rešpektujú jeho individuálne schopnosti a ľudské 

práva. Pri hodnotení sa využíva priebežné bodové hodnotenie, ako pozitívna motivácia, ktoré 

môže za určitých podmienok stanovených učiteľom na začiatku školského roka vyústiť do 

konkrétnej známky, alebo učiteľ stanoví známku za aktivitu na záver určitého obdobia (mesačne, 

štvrťročne, alebo pred polročnou klasifikáciou), ktorá sa môže započítať ako jedna z ústnych 

známok vyžadovaných pri záverečnej klasifikácii. V prípade neplnenia povinností,  môže žiak 

získať mínusové body, v prípade často opakovaného neplnenia môže dostať známku 

nedostatočný.    

  

 

 

 

 

 



 


