
                                                                                 
 

 

 
 
 
 
 

Názov Projektu Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria 
Názov ŚVP: ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie 
Názov ŠkVP:                   Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš 
Vyučovací jazyk :            Slovenský 
Vzdelávacia oblasť:         Jazyk a komunikácia 
Predmet: ANGLICKÝ JAZYK  
Ročník:                             druhý tretí štvrtý 
Časový  rozsah výučby 
týždenne :   

 2 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 
            V dnešnom svete, kde sú nároky a ľudia stále viac závislí jeden na druhom dodávkami 
tovaru či služieb, riešením politických problémov, zaručením medzinárodnej bezpečnosti je 
pochopenie iných kultúr prvoradé a najdôležitejšie. Znalosť a ovládanie cudzích jazykov 
patrilo vždy k podstatným charakteristikám vzdelanosti. Učenie cudzích jazykov dáva žiakovi 
možnosť vstúpiť do mentality a chápania iných kultúr.  Poznávať odlišnosti v spôsobe života 
ľudí iných krajín a ich odlišné  kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie 
vedomostí, vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky 
pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch.  Jednou z možností ako dosiahnuť tento 
cieľ je začať s vyučovaním cudzích jazykov už v primárnom vzdelávaní. Základný princíp 
vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov 
z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. 
Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu 
jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.  
 
 

2. CIELE PREDMETU 
 

 
Základný princíp vyučovanie anglického jazyka v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore 
radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní zvedavosti detí, ich túžby skúmať 
a objavovať. Má predovšetkým vychádzať zo skúseností detí a má mať vzťah k ich 
každodennému životu. Vyučovanie anglického jazyka v primárnom vzdelávaní má: 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 
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- podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) v prvom 
cudzom jazyku dosiahnuť minimálne komunikačnú úroveň A1.2 u žiakov 
končiacich štvrtý ročník, 

- vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, 
- sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku, 
- byť prínosom k celkovému vývinu osobnosti žiaka a rovnomerne podporovať jeho 

emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, 
- rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 
- rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, postupne 

zaraďovať čítanie s porozumením a písanie, 
- využívať medzipredmetové vzťahy, 
- viesť k rozširovaniu obzoru žiaka, k jeho informovanosti a k rešpektovaniu ľudí v ich 

životných podmienkach, 
- viesť k rovnováhe medzi pocitom spolupatričnosti a otvorenosti k svetu bez 

predsudkov 
- učiť žiaka tolerovať odlišnosti.  

 
VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE  
 
Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

- 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.  

 
 Komunikačné jazykové kompetencie  
 
Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ :  

- používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety 
a rozumie im,  

- dokáže predstaviť seba a iných,  
- dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  
- dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  
- dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale 

aj neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a 
vyjadrenia svojich osobných záujmov.  

Jazyková kompetencia  
Žiak na úrovni A 1.1+:  

- používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho 
osoby a záujmov,  

- má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení,  
- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,  
- dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,  
- dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu.  

Sociolingválna kompetencia  
Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže:  

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,  
- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď.  

 
Pragmatická kompetencia 



Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže:  
- spájať písmená 
- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“ alebo „potom“ 
- zvládnuť krátke, vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané pauzami, nutnými 

na hľadanie výrazových prostriedkov 
 
 
 
 

4. VÝSTUP – OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 
 
 
DRUHÝ ROČNÍK 
 
Rodina a spoločnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba ja, moja rodina 
- pozdravy a oslovenie 
- predstavenie sa, rozlúčenie sa 
- číslovky od 1 do 10 
- farby 
- časti tela 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Nadviazať kontakt Položenie otázky o mene a 
veku 

What’s your name? 
How old are you? 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť sa a pozdraviť 
 

Hello! I’m Laura. 
I’m Leo. 
Goodbye... 

Vypočuť si a podať informácie Počúvanie a odlíšenie čísel 
a farieb, častí tela 
opísať osobu 

One nose... 
Two shoulders... 

Vypočuť si a podať informáciu Identifikovanie rodinných 
členov 
 

Who is that? 

Navrhnúť niekomu niečo Tvorenie návrhov 
 

Let’s play hide and seek! 

 
 
Vzdelávanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému škola, školské veci a predmety 
- opýtať sa a odpovedať na otázku: Čo je to? 
- pomenovať veci v triede 
- počítať do 20 
- pomenovať farby 
- porozumieť pokynom a splniť ich 
- vymenovať dni v týždni a mesiace v roku  



 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať sa  
pomenovať školské veci 
a predmety 

What’s this?  
Six blue pencils. 
 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať  
Opísať triedu a miestnosť 
Vymenovať dni v týždni 
a mesiace v roku 

It’s a  ... .    Here’s a pencil. 
Here’s a board. 
 

Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá Vyjadriť príkaz  
reagovať na pokyny 
 

Open your bag ... 
Write your name... 

 
 
Obliekanie a móda 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- farby - rozšírené 
- porozumieť základným slovesám 
- prítomný priebehový čas 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť si a podať informácie Potvrdiť informáciu Blue shoes. 
A green skirt. 

Vybrať si z ponúkaných možností 
 

Identifikovať oblečenie 
Opis oblečenia 

I’m wearing an orange T-shirt 
 

 
- pomenovať oblečenie 
- opísať postavu  
- reagovať na pokyny 

 
Domov a bývanie 
Obsahový štandard 

- vedieť pomenovať miestnosti  
- vedieť pomenovať nábytok – najpoužívanejšie výrazy 
- porozumieť základným predložkám  
- použiť otázku: Kde je? 
- opísať činnosti v dome  
- pomenovať členov rodiny 
- privlastňovacie zámená: môj/tvoj  
- opýtať sa a odpovedať na otázku Kto je to?  
- poznať základné prídavné mená  
- porozumieť pokynom  

 
Výkonový štandard 



Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

 Informovať sa 
 
Potvrdiť informáciu 
Pomenovať časti domu 
Začleniť informáciu 

Where’s Laura? 
Is she in the living room? 
She is in the bedroom.. 
My grandma is in the kitchen. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

Is it a pen? 
Yes.   
No. 

Vybrať si z ponúknutých možností 
 

Identifikovať  
Pomenovať členov rodiny   
a vyjadriť, kde sa 
nachádzajú  

Where’s Zabadoo? 
Zabadoo is in the bedroom. 
Where is your brother? 
In the kitchen. 
 

 
 
Stravovanie  
Obsahový štandard 

- pomenovať jedlo, ovocie a zeleninu 
- vyjadriť čo mám/nemám rád 
- vedieť poprosiť a poďakovať 
- vedieť požiadať o pomoc  
- rozlíšiť rôzne chute potravín  
- vedieť určiť čo je zdravé a čo zdraviu škodlivé 
- poznať zvyky pri stolovaní 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúkaných možností Požiadať v obchode o tovar Fish and chips, please. 
Vyjadriť svoj názor 
 

Vyjadriť čo má/nemá rád 
 

I like rice 
I don’t like chicken. 
Crab is my favourite food. 

Vypočuť si a podať informácie Opýtať sa na obľúbené jedlo 
Poprosiť o svoje obľúbené 
jedlo 

Do you like pizza? 
Can I have some ice-cream 
please? 

 
 

Voľný čas a záľuby 
Obsahový štandard 

- pomenovať obľúbené hračky 
- opísať svoju izbu 
- porozumieť najpoužívanejším slovesám  
- predstaviť priateľov 
- vyjadriť odmietnutie a súhlas 
- vymenovať ročné obdobia 

 
Výkonový štandard 



Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúkaných možností 
 

Identifikovať a opísať svoju 
obľúbenú vec 

What is that? 
Iti s a car. 
My favourite colour’s red. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť čo vlastní I’ve got a bike a guitar and a ... 
Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo 

Opýtať sa na obľúbenú vec 
Have you got a television? 
Yes. Here you are. 

Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá Vyjadriť príkaz Let’s play hide and ... 
Come on. 

 
 
Multikultúrna spolo čnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému  
- poznať zvyky a tradície v anglicky hovoriacich krajinách 
- pripraviť darček, zablahoželať 
- správna výslovnosť 

 
Výkonový štandard 
Žiak je schopný: 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať 
V anglickom jazyku 
pomenovať sviatky 
Zablahoželať a zaspievať 
Odpovedať a položiť 
otázku: Koľko máš rokov? 

It’s Christmas. 
It’s my birthday. 
Happy birthday to you! 
How old are you? 
I am ten. 
 

 
 
TRETÍ ROČNÍK 
 
Rodina a spoločnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na tému rodina a spoločnosť 
- počítať do 10 
- pozdraviť sa 
- predstaviť sa 
- menovať farby 
- stiahnuté tvary 

 
Výkonový štandard  

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Nadviazať kontakt Pozdravy Hello.   Goodbye.      What’s  
your name?   

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť sa  
Reagovať na predstavenie 

My name’s ... .  I’m eight. 
How are you? 



niekoho I’m fine, thank you.    
What’s your name? 
How old are you? 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa She’s ...   He’s ... 
Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať 

Opísať 
Yes, she is...   No, she isn’t. 
I have got one brother. 
I have not got a sister. 

 
Domov a bývanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- otázky s opytovacím zámenom – aké je tvoje... 
- privlastňovacie zámená môj, tvoj 
- privlastnenie - genitive 
- tvorenie otázok  
- predložky miesta 
- otázka Kde? 
- ukazovacie zámeno „There is, there are“ 
- vyjadriť, že niečo niekde je 
- číslovky 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť si a podať informáciu 
 

Informovať sa 
 
 
Potvrdiť informáciu 
Začleniť informáciu 

Is this your ...?  
Is she in...?  Are they in ...? 
Where are they? 
Yes, it is.   No it is not. 
She is in ... .   They are in ... .   
There is a blanket. 
There are three pillows. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

Yes, it is my bag.   
No, it is not your ball. 

Vybrať si z ponúknutých možností 
 

Identifikovať 
Opísať 

Where’s the ball? 
The bal lis on the slide. 
There are three books. 

Reagovať pri stretnutí Predstaviť niekoho, niečo Billy’s teddy.   Dad’s bag. 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- opísať časti  tela 
- tvorenie viet so slovesom byť – kladné vety 
- jednotné a množné číslo podstatných mien 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať This is ... .    These are ... . 



Vypočuť si a podať informácie Začleniť informáciu 
 

These are my arms. 
These are your arms. 

 
Vzdelávanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na tému škola 
- vedieť pomenovať veci v triede 
- základné otázky a odpovede na otázky „What’s this? „Čo je to?“ 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať sa What’s this?  
Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať It’s a  ... . 

This is my bag. 
Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá Vyjadriť príkaz Open the book. 

 
Človek a príroda 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- prídavné mená 
- používanie slovesa „like“  – kladná veta, záporná veta 
- množné číslo – prípona „s, es“ 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

I like animals. 
They are funny too. 
I don’t like monkeys. 

 
Voľný čas a záľuby 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- plnovýznamové slovesá 
- prídavné mená 
- používanie osobných zámen 
- používanie slovesa mať – tvorenie kladnej vety a zápornej vety 
- používanie modálneho slovesa „ can – môcť“ – kladná veta, opytovacia veta, záporná 

veta 
- fráza „Let’s + plnovýznamové sloveso“ 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho This is Alice. 
Vybrať si z ponúkaných možností 
 

Identifikovať 
Opísať 

This is teddy. 
She has got blue eyes. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj nesúhlas She has not got blue eyes. 



Vyjadriť svoju schopnosť 
 

Vyjadriť svoje schopnosti 
Vyjadriť neznalosť 

I can ... .  He can... .   She can...  
I can’t...  He can’t... She can’t... 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať od niekoho niečo Can you..? Can He..? Can she  ? 
Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá Vyjadriť príkaz Let’s go. 

Come on. 
 
Stravovanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- neurčitý člen „a/an“ 
- tvoriť vety so slovesom mať 
- tvorenie otázky a záporu so slovesom „like" 
- množné číslo, prípona „s, es“ 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať 
Opísať 

I’ve got a... .   I’ve got an ... . 
I’ve got two sandwiches. 

Vyjadriť svoj názor 
 

Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

I like yogurt. 
Yes, I do. 
No, I don‘t 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa What do you like? 
Do you like carrots? 

 
Multikultúrna spolo čnosť (Rodinné sviatky) 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- tvoriť vety so slovesom mať 
- neurčitý člen a/an 
- množné číslo, prípona „s, es“ 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vybrať si z ponúkaných možností Identifikovať 
Opísať 

I’ve got a... .   I’ve got an ... . 
I’ve got two sandwiches. 

 
Obliekanie a móda 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- reagovať na farby 
- privlastňovacie zámená 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1, SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa 
Potvrdiť 

Are these his socks? 
Yes they are.   No they aren’t. 



Yes it is.          No, it isn’t. 
Vybrať si z ponúkaných možností 
 

Identifikovať oblečenie 
Opis oblečenia 

These are his... .   This is her ... . 
Trousers are blue. 

 
 
 
ŠTVRTÝ ROČNÍK 
 
Rodina a spoločnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- tvoriť otázky, zápor a  použiť sloveso byť 
- jednoduchý prítomný čas 
- oboznámiť sa s pravidlom on/ona + sloveso napr. "likes" 
- prítomný priebehový čas – stiahnuté tvary 
- minulý čas od slovesa byť 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Vypočuť a podať informáciu Predstaviť sa 
a predstaviť rodinu 
 
Informovať sa 
 
 
Podať informáciu 
 
Začleniť 
informáciu 
 
 
Informovať sa 
a potvrdiť 
informáciu 

This is... 
I’ve got... 
There are... 
We’re happy 
Are they hot? 
No, they aren’t 
I visit... 
I go... 
What’s the time? 
It’s ...o’clock 
He...at ...o’clock 
What are you doing? 
I’m/They‘are 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj 
súhlas, nesúhlas 

Are they hot? 
No, they aren‘t 

Vyjadriť vôľu Vyjadriť želanie, 
túžbu 

You were/you weren’t 
I was/I wasn‘t 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť sa Hello, How are you? 
I’m fine, thank you. 
What’s your name? 
My name is... 

 
 
Domov a bývanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- ukazovacie zámená 



- jednotné a množné číslo podstatných mien 
- použiť opytovacie zámená aký, kde, kedy 
- prítomný priebehový čas – stiahnuté tvary 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2  podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vypočuť a podať informáciu Informovať 
Začleniť 
informáciu 
 
 
 
 
Informovať 
a potvrdiť 
informáciu 

This/that is... 
These are 
Those are 
What’s the time? 
It’s ...o‘clock. 
He... at...o’clock 
What are you/we doing? 
I’m/They are... 

 
 
Doprava a cestovanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- jednoduchý prítomný čas, nácvik otázky 
- prítomný priebehový čas 

 
Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vybrať si z možností Identifikovať  
Opísať 

Where does he work? 
He Works in a... 
Does she work in a...? 
They are at the train station. 

 
 
Vzdelávanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- ukazovacie zámená 
- jednotné a množné číslo 
- privlastňovacie zámená náš, ich 
- oboznámiť sa s pravidlom on/ona + sloveso napr. "likes" 
- minulý čas slovesa byť, zápor, otázka 
- nepravidelné množné číslo 
- práca s obrázkovým slovníkom 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať This/that is 



Začleniť 
informáciu 

There were some/there 
weren’t any .... 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať 
Potvrdiť 
informáciu 
Opísať 

What/when have you 
got...? 
We’ve got 
These/those are our/their... 

Predstaviť svoje záľuby Povedať čo mám 
rada/rád 

I like/don’t like 
What does he like? 
He likes... 
...doesn’t like 

 
- vypočuť a podať informáciu, informovať, začleniť informáciu 
- potvrdiť informáciu 
- vybrať z ponúknutých možností 
- opísať 

 
Človek a príroda 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- postavenie slov vo vete – slovesá, prídavné mená 
- prídavné mená – stupňovanie, porovnávanie "bigger than" 
- jednoduchý prítomný čas, nácvik otázky 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vybrať si z možností Identifikovať 
 
 
Opísať 
 
 

What are your favourite 
animal? 
They’re monkeys. 
How many monkeys are 
there? 
There are... 

Vybrať si z možností Identifikovať 
 
Opísať 

It’s Monday.What’s the 
weather like? 
It’s... 

Vybrať si z možností Začleniť 
informáciu 

This cow is bigger then 
cow. 

Stanoviť pravidlá Vyjadriť príkaz, 
zákaz 

Don’t feed the animals. 

 
 
Voľný čas a záľuby 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- modálne sloveso vedieť „can/can’t“  
- privlastňovacie zámená „naše, ich“ 
- ukazovacie zámená „tieto/tamtie“  
- použiť jednoduchý prítomný čas "I don´t …" ako komunikačná fráza 
- minulý čas od slovesa byť 



 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť 
schopnosť 
Vyjadriť 
schopnosť 
vykonať nejakú 
činnosť 

She can/can’t... 
 
Can you...? 
I can/can’t... 

Vybrať z ponúknutých možností Potvrdiť 
informáciu 
Opísať 

We´ve got... 
 
These/those are our/their… 

Vypočuť a podať informáciu Informovať sa  
Podať informáciu 

Do you visit ...? 
I visit... 

Vyjadriť názor Súhlasiť 
Nesúhlasiť 

I read a book. 
I don’t ride a bike. 

Vybrať z možností Začleniť 
informáciu 

He was... 
She was... 
They were... 

 
 
Stravovanie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- stiahnuté tvary 
- tvorenie otázok, záporu so slovesom mať 

 
Výkonový štandard  
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vypočuť a podať informáciu Informovať sa Have you got...? 
I have/haven’t ... 

Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať Has he got...? 
He hasn’t got... 
Have you got apples? 
Yes, we have. 
Have you got…? 
No, we haven’t. 

 
Multikultúrna spolo čnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému  
- postavenie slov vo vete 
- vyjadriť postoj 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 



Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj 
súhlas 
Vyjadriť svoj 
nesúhlas 

It’s windy. 

 Vyjadriť svoju 
vôľu 

Put on/don’t put on... 

 Stanoviť pravidlá Put on/don’t put on.... 
 
 
Obliekanie a móda 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú tému 
- prítomný priebehový čas 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.2 podľa SERR 

Funkcie Komunikačné frázy 

Vybrať z možností Identifikovať 
Opísať 

What are you wearing? 
I’m/he’s wearing... 

 
 
 

5. METÓDY A FORMY PRÁCE 
 
 

Na splnenie cieľov vyučovania anglického jazyka je dôležité využívať všetky dostupné 
motivačné, aktivizujúce, expozičné, fixačné a alternatívne metódy a formy vyučovania, ktoré 
rešpektujú celkovú osobnosť žiaka, tzn. jeho schopnosti a zručnosti, vekové zvláštnosti, 
skúsenosti ako aj sociálne a rodinné prostredie, v ktorom žiak žije a rozvíja sa. 
Z motivačných a aktivizujúcich metód využívame rôzne didaktické hry, modelové situácie 
a konverzácie, pričom  pri každej zvolenej metóde sa učiteľ snaží využívať inovačné metódy 
a prístupy.  
Komunikačný kontext sa realizuje formou dialógu s uplatnením hovorového štýlu 
(jednoduchá spoločenská komunikácia, telefonický rozhovor a pod.). Učiteľ využíva rôzne 
techniky ako napríklad: písanie krátkych neformálnych listov, pohľadníc, tvorba plagátov, 
ilustrované opisy, krátke rozhovory, príbehy a pod. 
Pri opakovaní a upevňovaní učiva využívame prácu celého triedneho kolektívu ako aj prácu  
v homogénnych, či heterogénnych skupinách. 
V rámci projektového vyučovania a pri riešení nastolených úloh využívame prácu 
v skupinách, pričom  učiteľ riadi a usmerňuje prácu žiakov a vhodnými otázkami im pomáha 
nastolený problém vyriešiť. 
Samostatná práca je taktiež súčasťou hodiny. Jej úlohou je nielen zistiť, do akej miery si žiak 
dané učivo osvojil alebo mu porozumel, ale aj stimulovať určitý stupeň objektívneho 
sebahodnotenia. Samostatná práca je podporovaná aj zadávaním domácich úloh, ktorými si 
žiak učivo precvičí, upevní, prípadne zistí možné nedostatky. 
Do vyučovacieho procesu sa snažíme zapojiť nielen žiakov, ktorých nadanie či talent sú 
očividné, ale aj žiakov slabších, či žiakov so špeciálnymi poruchami učenia. V takýchto 
prípadoch sa snažíme využívať prácu žiakov v skupinách alebo vo dvojiciach, pričom 
akceptujeme vývinovú i intelektuálnu úroveň žiakov, aby aj takýto žiaci mohli zažiť úspech. 
 



6. UČEBNÉ ZDROJE 
 
 
Pre vyučovanie anglického jazyka používame učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané 
MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagagicko-organizačných pokynoch MŠ SR na príslušný 
školský rok. 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia sa žiakov využívame aj nasledovné učebné zdroje: 

- učebnica  Zap! A, Zabadoo! 1, family and Friends1 
- Family and Friends 2 
- študentské časopisy Ufin 
- slovníky  
- IKT technológie a CD 
- audiovizuálne médiá 

 
Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) sú využívané podľa možnosti školy. 
 
 

7. HODNOTENIE PREDMETU  
 
 
Hodnotenie má mať  hlavne motivačnú funkciu, treba využívať najmä pochvalu. Učiteľ 
hodnotí výkon, ale aj  snahu na hodine, prípravu, tvorbu projektov. Vždy by sme sa mali 
usilovať zdôrazniť aktivitu.  Deti treba často chváliť, verbálne – pochvalu povedať v cudzom 
jazyku, alebo neverbálne. Učiteľ má žiaka viesť aj správnemu hodnoteniu seba samého 
a spolužiakov. 
Žiaci sú hodnotení podľa platných Metodických pokynov Ministerstva školstva. Žiaci budú 
klasifikovaní známkou 1 – 5 podľa nasledovnej stupnice:. 
1 100 % - 90 % 
2   89 % - 75 %    
3   74 % - 50 % 
4   49 % - 25 % 
5   24 % -  0  % 
 
 


