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Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP 

3 hodiny týždenne / 99 hod. ročne 

Ročník štvrtý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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.  

Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  

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

 

 

 

  2. CIELE PREDMETU 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

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).   

 

2013, s. 26). 

 



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 

3. VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  --   VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

Počúvanie  porozumením 

 

 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. Čítanie s 

porozumením – vý 
 

     Čítanie s porozumením  
 

 identifikovať hlásky,  

 vyhľadať známe slová a základné 

slovné spojenia 

 porozumieť a zapamätať si 

 

 Vybrať si z ponúkaných možností 

Opísať.  

The house is next to the cinema. 

My pencil is new. We have got 26 

books.  

 Vyjadriť pocity 

Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie.  

      She´s nice and clever.  

      It´s perfect. 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť. 

      I´m sad today.  

     They aren´t happy.  

     It isn´t nice. 

 Predstaviť záľuby a vkus 

  Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam. 

       I love/like English.  

       I´m watching TV now.  

       Does your brother like football? 

  Vyjadriť, že niekoho/ niečo nemám rád. 

        I don´t like cakes.  

       He doesn´t like computer games. 

 Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam 

      Vyjadriť príkaz/zákaz. 

        Open/Close the door. 

      Don´t run/talk. Sit down/Stand up.                                                  

Listen.  Read .  Sing. 

     Come here. Turn right. 

 



jednoduché slová a vety na známe 

témy, 

 prečítať a porozumieť jednoduchým 

pokynom k práci na vyučovacej 

hodine a jednoduchým orientačným 

pokynom,  

 porozumieť hlavnej myšlienke 

jednoduchého textu na známu tému,  

 prečítať a porozumieť veľmi 

krátkym jednoduchým textom, napr. 

na plagátoch, pohľadniciach. 

     Ústny prejav 

 

 pýtať sa jednoduché otázky z oblasti 

jeho každodenného života a 

osobných záujmov, 

 odpovedať na jednoduché otázky z 

oblasti jeho každodenného života a 

osobných záujmov, napr. o sebe, o 

svojej rodine, o kamarátoch 

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a 

jednoduchými pokynmi,  

  používať čísla, základné číslovky, 

údaje o čase,  

 porozumieť časovým údajom v 

rámci denného režimu, týždňa, 

mesiaca a roka,  

 jednoduchým spôsobom opísať 

seba, svoj domov, školu, 

spolužiakov, 

  dohovoriť sa jednoduchým 

spôsobom s partnerom v krátkom 

dialógu na známe témy. 

     

      Písomný prejav 

 

 správne napísať všetky písmená 

abecedy, 

 správne odpísať slová, krátke vety, 

 napísať vlastné meno, adresu, vek,  

  napísať krátky pozdrav a 

pohľadnicu 
                  

 Dať ponuku a reagovať na ňu  

 Žiadať niekoho o niečo 

Give me your exercise book, please. 

Can I go to the toilet, please? 

Odpovedať na žiadosť  

Yes. Ok. No, sorry. 

Navrhnúť niekomu, aby niečo urobil 

Can you visit me today? 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 

niečo urobili 

Let´s play. 

Ponúknuť pomoc 

Can I help you? 

Odpovedať na návrh 

Ok. Yes, please. Thanks. No, thank you. 

 Reagovať pri prvom stretnutí 

Predstaviť sa  

My name is Tina Jones. I´m from 

Slovakia. I come from Slovakia. I live in 

a small town.  

Reagovať na predstavenie niekoho 

Hello. I´m Jane. How are you? Fine, 

thanks. And you?  

Privítať  

Welcome. Come in. We can play with 

our toys together. 

 Telefonovať 

Začať rozhovor  

Hello. 235689. This is Peter. Peter, 

here. Can you spell your name? Peter 

speaking. Is Jo there, please? When 

have we got the tennis match? 

Ukončiť rozhovor  

See you at school. Bye. Goodbye 

 

4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA  

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. 

 

 

 


