
                                                                                           
 
 

 
      ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ 

 PROGRAM    
ANGLICKÝ   JAZYK  7-9 r. 

 
 

Názov Projektu Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria 
Názov ŚVP: ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 
Názov ŠkVP Čím vyššie vyjdeš, tým ďalej dovidíš 
Vyučovací jazyk :            Slovenský 
Vzdelávacia oblasť:         Jazyk a komunikácia 
Predmet: ANGLICKÝ JAZYK  
Ročník:                              siedmy ôsmy deviaty 
Časový  rozsah výučby týždenne :       3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 
Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk   1 hodina 1 hodina 1 hodina 

 
 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 
      V dôsledku otvárania sa našej krajiny do Európy a s rozvojom cestovného ruchu, stúpa 
i záujem o vyučovanie cudzích jazykov. Vo všeobecnosti je vyučovanie cudzích jazykov 
nevyhnutnou súčasťou všeobecného vzdelávania žiakov na základnej škole.  
      Vyučovanie anglického jazyka je zamerané na rozvoj jazykových zložiek ako je čítanie, 
počúvanie, hovorenie a písanie. Predmet anglický jazyk je zameraný na rozvoj jazykovej, 
sociolingvistickej a pragmatickej kompetencie. Nevyhnutnou súčasťou výučby je rozvoj 
komunikačných zručností žiakov. Žiaci taktiež získavajú všeobecný kultúrny rozhľad 
o ľuďoch a nové poznatky o krajinách, v ktorých sa komunikuje v anglickom jazyku. 
      Znalosť cudzieho jazyka získaná v základnej škole vytvára predpoklady pre ďalšie 
štúdium jazyka a pre jeho využívanie v profesionálnej praxi. Vyučovaním cudzích jazykov sa 
žiakom otvárajú väčšie možnosti uplatnenia sa u nás aj v zahraničí. 
 
 

1. CIELE PREDMETU 
 
 
Základným cieľom vyučovania anglického jazyka je: 

- podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) v prvom 
cudzom jazyku dosiahnuť minimálne komunikačnú úroveň A2.2 a v druhom 
cudzom jazyku komunikačnú úroveň A1.2 u žiakov končiacich základnú školu. 



- na vyučovacej hodine systematicky uplatňovať a cieľavedome rozvíjať všetky štyri 
rečové zručnosti žiaka: čítanie, počúvanie, rozprávanie, písanie a to na základe 
osvojenej slovnej zásoby a gramatiky 

- rozvíjať a posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť, samostatnosť a systematickosť 
v štúdiu cudzieho jazyka 

- motivovať žiakov, aby cieľavedomým štúdiom dosiahli primeranú jazykovú úroveň, 
ktorá im bude pevným základom pre ďalšie štúdium i profesionálny rast 

- osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh, rozvíjať vlastné kritické myslenie ako aj 
vlastnú jazykovú kultúru 

- dosiahnuť, aby žiak vedel nadobudnuté vedomosti efektívne využiť i v praktickej 
rovine bežného života 

- oboznámiť žiakov s kultúrou anglicky hovoriacich krajín, poukázať na kultúrne 
hodnoty a bohatstvá nielen nášho národa, ale i národov iných, budovať tak priaznivý 
postoj i k iným kultúram 

VŠEOBECNÉ KOMPETENCIE 
 
Žiak na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 
rozvíja tak, aby dokázal: 
 

- 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, přijímat 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 
 
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 
jazykové prostriedky v komunikácii. 
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, 
ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 
Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 
 
Jazyková kompetencia 
Žiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1  a ďalej ich rozvíja tak, 
aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia potrebné pre jednoduchú komunikáciu obmedzeného 
charakteru, 



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

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov v základných  
komunikačných situaciach, 

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

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 
základných chýb, ale je mu rozumeť 

 
Sociolingválna kompetencia 
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 
rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských situáciách 
- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú například 

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 
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 
rozvíjať tak, aby dokázal: 

- 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. 

 
 
 
          4. VÝSTUP – OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

-  
 
 
SIEDMY  ROČNÍK   anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 
 
Môj prvý deň v škole (úvod) 
Obsahový štandard  

- slovná zásoba na tému: Človek a spoločnosť 
- jednoduchý prítomný čas sloveso „to be“. 
- plnovýznamové slovesá 



- frekvenčné príslovky 
- jednoduchý prítomný čas s Wh opytovacími zámenami 
- jednoduchý prítomný čas/ Priebehový prítomný čas 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho   Pardon Martin? 
Excuse me. This is Trish. 
It´s her first day today  
Does she go to this school? 
Yes she does.  
Where do you live?  
Do you know ...? 
Yes I do. 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať sa 
Odpovedať 

What is she doing? 
Who is climbing a tree? 
What are you doing? 
 We are painting. 

Receptívne zručnosti: predstaviť sa  
Produktívne zručnosti: 
a)Pýtať sa iných osôb čo majú radi 
b)podľa počutého vedieť zaradiť informáciu 
 

1. Môj život 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy: 
Domov a bývanie  
Rodina a spoločnosť 
Voľný čas a záľuby 

      Šport 
      Človek a príroda 

- jednoduchý minulý čas Sloveso „to be” 
- pravidelné a nepravidelné slovesá 
- tvorenie záporu v jednoduchom minulom čase 
- jednoduchý minulý čas – otázky, odpovede 
- privlastňovanie – „genitive“ 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať na niečo, čo sa stalo v minulosti Spomenúť si na niečo I grew up in Paris 
I didn’t play football in New 
Zeland. 

Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť Hi! We are just talking. 
What did you do last weekend? 

Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus Predstaviť čo mám rád,čo 
sa mi páči, čo uznávam 
Vyjadriť že niečo nemám 
rád. 

Do you like swimming? 
Yes, I do. 
No, I don´t. 
Does he like? 
No, he doesn´t…. 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas 
Vyjadriť svoj nesúhlas 

It was fun. 
It was terrible. 

Receptívne zručnosti: 
a)menovať etapy života 



b)porozumieť životopis známej osobnosti 
c)hľadať špecifické informácie v čítanom texte 
d) precvičovať správnu výslovnosť 
Produktívne zručnosti: 
a)opýtať sa, čo sa dialo minulý týždeň, víkend 
b)informovať o  aktivitách, ktoré radi robíme 
c)predstaviť nového kamaráta 
Interakcia: diskusia v triede o rozdieloch života rodín u nás a v iných krajinách 
 
2. Moja budúcnosť 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Veda a technika v službách človeka 
Mládež a ich svet 
Doprava a cestovanie 
- budúci čas s „will“  
- budúci čas s will  + spojka that 
- predložky in, on 
- budúci čas s going to 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť záujem o niečo Will people go to Mars? 
What will we do in space? 
Where will you live? 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Informovať sa, čo sa deje The phone’s ringing. 
OK I’ll answer it. 
Are you having…? 
Would you like…? 

Reagovať na dianie v budúcnosti Informovať sa, čo sa  udeje Why will we use robots? 
Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoje presvedčenie 

 
 
 
 
Ponúknuť pomoc  

I think that... 
I don’t think that... 
I hope that... 
I think I’ll live on the Moon 
I don’t agree with... 
I’ll do it 
I’ll get it for you. 

Receptívne zručnosti: 
a)pomenovať podľa obrázku vesmírne telesá 
b)pochopiť text vedcov o budúcnosti 
c)pochopiť a reagovať na rozhovor, zápletku 
d)pochopiť príbeh a reagovať na obsah  
Produktívne zručnosti: 
a)vyjadriť svoj názor na vývoj a výskum v dobývaní vesmíru 
b)vyjadriť názor na veci, kde sa robia prognózy 
c) používať bežné spoločenské frázy 
d) napísať štruktúru , prípravu na projekt 
Interakcia: reagovať na výsledok dotazníka, predvídať budúcnosť 
 
3. Časy a miesta 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú témy:  



Krajiny, mestá a miesta 
Človek a príroda (nábytok v domácnosti 
Voľný čas a záľuby 
Multikultúrna spoločnosť 
- priebehový minulý čas 
- tvorenie otázky a záporu a krátke odpovede v priebehovom minulom čase 
- rozdiel medzi priebehovým a obyčajným minulým časom 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať na niečo, čo sa udialo v 
minulosti 

Spomenúť si na niečo It was .. . 
She wasn´t 
They weren´t 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Zaujímať sa o niečo 
 
 

Who was...? 
Where was he...? 
When did he...? 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Vyjadriť prekvapenie Where were you? 
What were you doing? 
What did you do? 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor I think he... 
I don’t think he... 
Perhaps he... 
She looks exciting. 
What do you think of … 

Receptívne zručnosti: 
a)menovať známe štáty sveta 
b)gramaticky správne opísať situáciu v minulosti   
c)opísať situáciu v kriminálnom príbehu  
Produktívne  zručnosti: 
a)pýtať sa osoby, čo robila v minulosti a odpovedať na podobné otázky  
b)pomenovať prírodné katastrofy, podať konkrétnu informáciu 
c)vyjadriť varovanie pred nešťastím 
-napísať text o SR 
Interakcia: diskutovať o minulých dejoch, precvičovať gramatické pravidlá 
 
4. Londýn 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy: 
Cestovanie a doprava 
Vzdelávanie a práca 
Kultúra a umenie 
- predložky miesta 
- určitý člen „the“ a neurčité členy „a/an“ 
- zámená a privlastňovacie prídavné mená 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Začleniť informáciu I took this photo … 
Reagovať na príbeh alebo udalosť 
 

Zaujímať sa o niečo.... 
 

You can visit... 
You can take a ride to... 
There’s museum of... 
There are … 



Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať, opísať 
situáciu 

Go straight. 
Turn left. 
Take the sekond  turning on the 
right 

Vypočuť si a posať informácie Informovať sa Whose the man? 
What did he do? 

Receptívne zručnosti: 
a)opísať obrázky o Londýne na základe textu 
b)rozlíšiť komunikáciu o výlete osôb 
c)pochopiť a definovať body detektívneho príbehu 
Produkrívne zručnosti: 
a)vedieť sa opýtať na cestu a odpovedať na podobné otázky b)navrhnúť čo by bolo možné 
robiť vo veľkomeste  
Interakcia: rozprávať sa o živote a zaujímavostiach vo veľkomeste 
 
5. Zážitky 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Voľný čas a záľuby 
Šport 
Človek a príroda 
Kultúra a umenie 
Vzory a ideály 
- predprítomný čas s „ever, never a just“  
- predprítomný čas - tvorba otázky, záporu, odpovede 

 
Výkonový štandard  
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vyjadriť svoje schopnosti Vyjadriť svoju schopnosť  
vykonať nejakú činnosť 

I want to be an actress 

Nadviazať kontakt v súlade s 
komunikačnou situáciou 
 

Upútať pozornosť 
 

I’ve ridden a bike. 
I haven’t ridden a horse. 
 

Vyjadriť svoju vôľu 
  

Vyjadriť svoje želanie OK. 
Good idea. 
Oh dear. 
I’ll go and... 
Shall we go to the cinema? 
Let´s go into town. 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa, začleniť 
informácie 

Where did he swim last year? 

Receptívne zručnosti: 
a) správne používať výrazy spojené so zážitkami  
b)spájanie obrázkov s textom, správne formulovať vety 
c)porozumieť obrázkovému príbehu 
Produktívne zručnosti: 
a) pochopiť náučný text a vyjadriť sa k obsahu  
b) rozumieť rozprávaniu populárneho príbehu a neobvyklých príbehoch 
Interakcia: a)rolová úloha, interview so športovcom 
b) diskutovať o národných hrdinoch a osobnostiach 
 
6. Problémy  



Obsahový štandard 
- slovná zásoba na témy:  
Mládež a jej svet 

      Človek a  spoločnosť 
      Starostlivosť o zdravie 
      Cestovanie 
      Multikultúrna spoločnosť 

- modálne sloveso mal by si, nemal by si  „should/shouldn’t“ 
- modálne sloveso musíš, nesmieš „must/mustn`t” 
- vyjadrenie odmietnutia  nemusíš  “don’t have to” 

 
Výkonový štandard  
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vnímať a prejavovať svoje city 
 

Vyjadriť radosť, 
uspokojenie, skľúčenie 
 

I feel sick 
I am hungry 
I am cold 
I am tired 

Stanoviť a oznámiť pravidlá 
 

Vyjadriť sociálne a morálne 
normy 

You should go home. 
He should take a pill. 
They shouldn’t smoke. 

Reagovať na nesplnenie pravidiel Vysvetliť nesplnenie You must come on time. 
She mustn’t feed the animals. 
I mustn´t do 
I don’t have to 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Zaujímať sa o niečo What´s wrong?  
Have you got a headache? 
What´s up 
 

Receptívne zručnosti: 
a) pochopiť zápletku kresleného príbehu 
b) vedieť vymenovať pravidlá spojené so školou 
c) pri počúvaní reagovať na obrázky k textu 
Produktívne zručnosti: 
a) pomenovať ľahké ochorenia,  nevoľnosť a vedieť sa na ne pýtať inej osoby 
b) vedieť prerozprávať príbeh, pomenovať hlavné body príbehu 
c) zaradiť do komunikácie výrazy bežnej komunikácii 
Interakcia: reagovať na rôzne povinnosti a správne používať modálne slovesá 
 
 
SIEDMY ROČNÍK   anglický jazyk ako 2.cudzí jazyk 
 
1. Môj svet 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Voľný čas a záľuby 
Vzdelanie a práca 
Multikultúrna spoločnosť 
Človek a príroda 

 
- sloveso „have got / has got“, tvorba kladnej vety, otázky a záporu, odpovede 
- postavenie prídavneho mena vo vete 

 



Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Predstaviť svoj vkus a záľuby Informovať sa o fungovaní v 
škole 

I’ve got... 

Vyjadriť svoj názor Zostaviť si rozvrh He has got... 
Vybrať si z ponúknutých možností Zostaviť si rozvrh Haven´t she got …? 
Vnímať a prejavovať svoje city Blahoželať k narodeninám When is her birthday? 

Happy birthday to you … 
Receptívne zručnosti: 
a) porozumieť hlavným bodom z krátkeho textu k narodeninách 
b)porozumieť školskému rozvrhu 
Produktívne zručnosti: 
a)pomenovať  bežné predmety vlastnej potreby v škole  
b)pomenovať školské predmety  a hovoriť o ich obľube  
c)opýtať sa čo má žiak v škole 
d)pomenovať farby 
e) popísať dva obrázky a  povedať o rozdieloch 
Interakcia 
a) rozprávať sa o obľúbených predmetoch v škole 
 
2. Môj voľný čas 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na danú témy: 
Voľný čas a záľuby 

      Vzdelávanie a práca 
      Multikultúrna spoločnosť 

- predložky spojené s časom „at, on, in“  
- prítomný jednoduchý čas s plnovýznamovými slovesami 
- prítomný jednoduchý čas, tvorba kladnej vety, otázky a záporu, odpovede 
- vyjadrenie názoru prostredníctvom slovesa „like“  

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A1.1 podĽa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať sa o čase What’s the time? 
When...? 
It’s ...o’clock. 

Vyjadriť svoj názor Hovoriť o svojom 
bežnom dni 

I don’t ... 
He doesn’t... 

Predstaviť svoje záľuby Rozprávať sa 
s kamarátom o záľubách 

I like... 
I don’t like... 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť kamaráta She comes from... 
In her free time... 

Receptívne zručnosti:  
a) porozumieť prečítanému textu o voľnom čase tretej osoby 
b) porozumieť krátkemu príbehu o voľnom čase 
c) v počutom texte rozpoznať údaje o čase a aktivitách 
Produktívne zručnosti:  
a) opýtať sa na čas, na podobnú otázku odpovedať 
b) opýtať sa kamaráta čo v ktorom čase robí  
c) porozprávať o tom, čo robí žiak počas dňa, označiť aj čas  



Interakcia: a) v rozhovore s kamarátom sa rozprávať o tom, čo ich zaujíma a porovnať si 
záujmy 
 
 
 
ÔSMY ROČNÍK  anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 
 
Predstavenie sa - úvod 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Mládež a jej svet 

      Človek a spoločnosť 
      Vzdelávanie a práca 

- časy vyjadrujúce prítomnosť 
- statívne slovesá 
- vyjadrenie budúcnosti 

  
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Nadviazať kontakt v súlade s 
komunkačnou situáciou 
 

Upútať pozornosť 
 
 
 
Pozdraviť, predstaviť sa 

I want… 
I like … 
I need … 
What are you going to do for …  
What´s your name? 
My name is Mike. 
What do you usually do … 
I usually... 

Vypočuť a podať informáciu Vypočuť a začleniť 
informáciu 

It will be boring anyway. 

Receptívne zručnosti:  
a)Čítať text s porozumením, zachytiť  hlavné body v interview 
b)podľa počutého reagovať na obrázok 
Produktívne zručnosti:  
a)Reagovať na text a vedieť povedať, o čom bol 

 b)pripraviť krátke interview 
 
1. Život v minulosti a v budúcnosti 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
 Človek a príroda 

       Oblečenie 
       Mládež a ich svet 
       Obchod a služby 

- priebehový a jednoduchý minulý čas 
- použitie “used to” 
- slovné spojenia s „too/enough“ 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Zaujímať sa o niečo  What was his name? 
Where was he found? 



How long ago...? 
It´s made of gold. 

Reagovať na udalosť v minulosti 
 

Vyjadriť, čo sa udialo v 
minulosti 

What did people do..? 
We used to be rivals. 
I used to watch cartoons 
He used to drink cocoa. 
I passed. 
I came second. 
I won. 

Vyjadriť svoj názor 
 

Súhlasiť s informáciou,  
Nesúhlasiť s informáciou 

What is the difference between…? 
It´s big enough. 
It´s too short. 
How did ..? 

Receptívne zručnosti: 
a)porozumieť prečítanému  náučnému textu a predstaviť hlavné body 
b)z počutého porozumieť príbeh o dobe kamennej  
Produktívne zručnosti: 
a)Hovoriť o tom, ako sa náš život zmenil 
b)reagovať na kreslený príbeh, použiť neformálne výrazy v komunikácii 
c)  nácvik písania 
Interakcia:  
rolová úloha, v obchode 
 
2. Sláva a šťastie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
      Umenie  a kultúra 

            Vzory a ideály 
           Zamestnanie -kariéra 
           Multikultúrna spoločnosť 
           Technika v službách človeka 

- predprítomný čas vyjadriť skúsenosti a nedávne udalosti 
- použitie predprítomného a minulého času   
- predprítomný čas s použitím „been/ gone   for/since“ 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2  podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť si  a podať informáciu Informovať sa, začleniť 
informáciu a odpovedať 

He´s been here since 7.30 
I´ve been here for half an hour 

Vyjadriť svoje záľuby  Vybrať z ponuky 
obľúbených 
 

I’d like to be... 
I enjoy 
We wanted to … 
 

Vyjadriť svoje schopnosti  Vyjadriť svoje vedomosti a 
vykonanú činnosť 

Has downloaded something… 
She saved it 

Vyjadriť svoj názor Súhlasiť, nesúhlasiť s 
informáciou 

In any case .. 
According to my inform… 
 

Porozprávať niečo Povedať o obľúbených 
knihách 

What books do you read? 
 

Receptívne zručnosti: 
a)pochopiť hlavné body čítaného textu o kaskadéroch 
b)pochopiť počutý text, hlavné body o populárnych programoch TV 
Produktívne zručnosti: 



a)Vedieť povedať, čo je úlohou kaskadéra a vykoval podľa obrázku 
b)reagovať na dej v kreslenom seriály 
c)prerozprávať príbeh známej osobnosti 
d)napísať svoj životopis 
Interakcia:  
diskusia o čítaní kníh medzi osobami 
 
3. Ľudské telo a starostlivosť o zdravie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
  Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

       Vzdelávanie a práca 
       Mládež a ich svet 
       Stravovanie 

- tvorenie  vzťažných súvetí: Peope that look after their body... 
                                              This is the band that I like to listen 

- modálne slovesá „mal by si/snáď“ „should / might 
 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2  podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Stanoviť a podať pravidlá 
 

Vyjadriť príkaz, zákaz, 
poradiť niekomu 

You should.... 
You shouldn’t 
You might... 
You might not... 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas, 
nesúhlas, presvedčenie 

It´s bleeding 
It´s painful 
It´sswollen 
I feel…. 

Vyjadriť svoje schopnosti Vyjadriť svoju schopnosť, 
vykovať nejakú činnosť 

I can… 
So can I. 
Ican´t… 
Neither can I. 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa, začleniť 
informáciu a odpovedať 

She’s a vegetarian. 
What does dhe have for lunch? 

Výber z ponúkaných možností Identifikovať, potvrdiť I like... 
I don’t like... 

Receptívne zručnosti: 
a)pomenovať časti tela 
b)rozumieť textu o zdravom jedení a zachytiť hlavné body 
Produktívne zručnosti: 
a)vedieť poradiť v prípade nejakého problému 
b)vedieť poradiť pri správnej výžive 
c)napísať zoznam pravidiel správnej výživy 
Interakcia:  
a) rolová úloha, u lekára 
b)diskusia o správnej výžive 
 
4. Hrdinovia 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy: 
Človek a spoločnosť 

       Kultúra a umenie 



       Voľný čas a záľuby 
- slovesné tvary – gerundium alebo neurčitok – sloveso + to + neurčitok 

                                                                           sloveso + sloveso+ing              
- gerundium pri pocitových slovesách „see/hear something +ing“ 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Zaujímať sa o niečo 
Vyjadriť prekvapenie 

It was surprising. 
I was surprised. 
 

Vybrať si z ponúknutých možností 
 

Identifikovať, opísať, 
potvrdiť 

He refused fighting 
We stopped believing 

Vyjadriť svoj názor 
 

Vyjadriť svoje presvedčenie I think the story is interesting. 

Vypočuť si a podať informácie Začleniť informácie, 
odpovedať 

There is someone... 
There is something... 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Požiadať o niečo Could you give me a lift? 
Would you mind giving me a lift, 
please?  

Receptívne zručnosti: 
a)pochopiť hlavné body prečítaného textu 
b) hľadať špecifickú informáciu v texte 
c) vypočuť si text a zachytiť špecifické informácie 
Produktívne zručnosti: 
a) opísať dej, ktorý sa uskutočnil 
b) opísať hrdinu našej histórie 
Interakcia: hovoriť o tom, čo je typické pre hrdinu a prečo je tak označený 
 
 
5. Naše prostredie 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:   
Človek a príroda 

       Veda a technika v službách človeka 
       Cestovanie 
       Kultúra a umenie 

- trpný rod v prítomnom čase 
- trpný rod – vyjadrenie v rôznych časoch 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vyjadriť svoju vôľu 
  

Vyjadriť svoje želanie a 
plány 

What shall I…? 
What can we do to stop 
environmental problem? 

Vypočuť a podať informáciu  
 

Začleniť informáciu Fossil fuels are burnt by power 
stations 
The forests were destroyed 

Vyjadriť očakávanie Vyjadriť nádej, uspokojenie Don’t worry. It’ll be OK. 
I hope you’re right. 

Receptívne zručnosti: 
a) reagovať na hlavné body k problému globalizácia 
b) prečítať text a vybrať hlavné body textu 



Produktívne zručnosti: 
a) vedieť rozprávať o najväčších problémoch v globálnom svete so životným prostredím 
b) úvaha, ako možno prispieť k zmierneniu situácie vo svete 
c) napísať aké sú problémy a kde je možné pomôcť životnému prostrediu 
Interakcia:  
diskusia o možnostiach pomoci životnému prostrediu 

 
6. Vzťahy 
Obsahový štandard  

- slovná zásoba na témy:  
Rodina a spoločnosť  

      Mládež a jej svet 
      Voľný čas a záľuby 

- podmienkové vety – 1. podmienka 
formulácia vety „If run away, the lion will not catch me.“ 
                           „If I don’t look after it, somebody will steal it.“ 

- vedľajšie vety časové  
formulácia vety  „John will have something to eat after he plays tenis.“ 
                            „As soon as I get home, I will...“  

Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Ponúknuť a reagovať na ponuku 
 

Podať alternatívu k 
požiadavke 

If I don´t look after it, somebody 
will steal it. 

Podať informáciu 
 

Potvrdiť a začleniť 
informáciu 

If I run away, the lion will not 
catch me 

Vyjadriť svoj názor  
 

Vyjadriť svoje presvedčenie John will have something to eat 
after he plays tennis 

Vyjadriť svoje city 
 

Vyjadriť radosť a sympatie John will have something to eat 
after he plays tennis 

Stanoviť a oznámiť pravidlá Stanoviť a oznámiť pravidlá As soon as I get home, I will… 

Receptívne zručnosti: 
a)čítať text o priateľstve a vybrať špecifické informácie 
b)v počutom texte rozlíšiť kto nám čo poradil 
Produktívne zručnosti: 
a)vedieť charakterizovať čím sú priatelia zaujímaví pre nás 
b)reagovať na počutý text a vedieť zachytiť dôležité informácie  
c) opísať svojho priateľa 
Interakcia. Diskusia o programe, ktorý pomáha osobám riešiť ich problém 
 
ÔSMY ROČNÍK anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk 
 
1. Môj dom, moje mesto 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Rodina a spoločnosť 
Domov a bývanie 
Voľný čas a záľuby 
 Multikultúrna spoločnosť 
- predložky spojené s opisom miesta 
- väzba „there is, there are“ tvorba otázky, záporu 
- modálne sloveso „can“, - viem, dokážem - kladný tvar otázka, zápor, odpovede 



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

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť si a podať informáciu Informovať sa  Wher do you live? 
Write about your  house 

Vyjadriť svoju schopnosť Hovoriť o veciach, ktoré 
dokážeme urobiť 

I can speak English. 
I can’t paint. 

Vyjadriť svoje schopnosti  Vyjadriť svoje schopnosti Can you play tenis? 
I can play... 
I can’t play... 

Vypočuť si a podať informácie Informovať o tom, kde sa 
v meste čo nachádza 

Where are these things? My house 
is opposite the high schol. 

Stanoviť a prijať pravidlá Dodržať stanovené pravidlá 
hry 

It’s your turn. 
Let’s go this way. 
Miss a turn. 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Navrhnúť niekomu, aby 
niečo vykonal 

You must go home. 
You must have a rest. 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku Frázy pri objednávaní jedla Can I have..., please? 
Receptívne zručnosti: 
a) porozumieť  hovorenému textu o opise izby  v byte  
b) porozumieť  hovorenému textu o opise mesta - budovy, obchody a ich umiestnenie 
c) porozumieť informáciám o  výlete 
Produktívne zručnosti: 
a) opísať izbu a umiestniť nábytok 
b) opísať mesto, pomenovať kde sa čo nachádza 
Interakcia 
a) komunikovať s kamarátom o miestach v meste 
b) opýtať sa kamaráta, čo vie robiť 
 
2. Človek a spoločnosť 
Obsahový štandard 

- Slovná zásoba na danú témy:  
Rodina a spoločnosť 
Ľudské telo 
Oblečenie a móda 
Multikultúrna spoločnosť 
- slovesá „to be, to have“ pri popise osoby 
- prítomný priebehový čas, tvorba kladnej vety, otázky, záporu, odpovede 
- kombináia prítomného jednoduchého a prítomného priebehového času 

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

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vybrať si z ponúknutých možností Identifikovať, opísať osoby This is my sister. 
She is... 
She has got... 

Reagovať na príbeh Vyjadriť záujem o to, čo 
niekto rozpráva 

What are you doing there? 
I am doing my homework. 

Reagovať na príbeh Vyjadriť záujem o to, čo 
niekto rozpráva 

I hoover the floors... 
I’m hoovering the floors... 

Vybrať si z ponúnutých možností Identifikovať How much is this jacket? 
How much are these shorts? 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať niekoho o niečo How much is it? 
Vypočuť a podať informácie  dialóg Odpovedať na žiadosť Can I help you? 



nakupovanie How much is/are... ? 
Receptívne zručnosti 
a) porozumieť popisu osoby z počutého textu 
b) rozumieť obsahu prečítanej scénky 
c) rozlíšiť jednoduchý prítomný čas od priebehového času 
d) porozumieť bájke – rôzne formy 
 Produktívne zručnosti 
a) gramaticky správne opísať svoj bežný deň 
b) opísať, čo máme na sebe 
c) zahrať bájku 
Interakcia 
a) reagovať na obraz, či sa páči alebo nie a prečo   
 
 
DEVIATY RO ČNÍK  anglický jazyk ako 1. cudzí jazyk 
 
Predstavenie sa - úvod 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:   
Vzdelávanie a práca 

       Krajiny, jazyk ktorých sa učím 
       Záľuby a voľný čas, Šport 

- jednoduchý prítomný čas 
- priebehový prítomný čas 
- statívne slovesá  „ I like..., I want...,  I need... 

 
  Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Reagovať po prvom stretnutí Predstaviť niekoho Hi Bob. 
Hi  Holly. This is Tamás. 
Nice to meet you. 
Nice to meet you, too Holly. 

Nadviazať kontakt v súvislosti s 
komunikačnou situáciou 

Upútať pozornosť What do you think of… ? 

Vyjadriť čo mám a čo nemám rád Opis situácie What do you like...? 
I love playing … 

Receptívne zručnosti: 
a)vedieť reagovať na charakteristiku dospievajúcich osôb 
Produktívne zručnosti:  
diskusia v triede 
         
1. Problémy 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Mládež a ich svet 

      Umenie a kultúra 
      Človek a spoločnosť 

- použitie minulých časov – jednoduchý 
                                           priebehový 
                                           predprítomný 

- prítomný a predprítomný čas 



- používanie členov „a,an, the“  
 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vyjadriť svoje city Vyjadriť strach, obavy There´s something wrong…. 
Reagovať na príbeh 
 

Vyjadriť súhlas alebo 
nesúhlas so situáciou 
 

pushed him 
asked for money 
stole his trainers.. 

Vyjadriť svoj názor 
 

Zdôvodniť prečo For a variety of reason… 
as a result of several things … 

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa, 
odpovedať na žiadosť 

Has she bought anything? 
Yes, she has. 
What did she ...? 
When did she...? 

Receptívne zručnosti: 
a)čítať text a zachytiť problémy týkajúce sa šikanovania osôb 
b)vedieť postrehnúť z počutého textu, čo urobili osoby v situácii 
Produktívne zručnosti: 
a)vedieť charakterizovať šikanovanie a vyjadriť k tomu svoj názor 
b)vedieť porozprávať o zaujímavých činnostiach osôb 
c)funkčné čítanie pre potešenie, zábavu-“extensive reading” 
Interakcia:ako je správne spolunažívať v spoločnosti 
 
2. Miesto a čas  
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
      Krajina, mestá a miesta 
      Cestovanie a doprava 
      Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
      Človek a príroda 
      Vzdelávanie a práca 

- vyjadrenie budúcnosti 
- priebehový prítomný čas na vyjadrenie budúcnosti„I am playing football on Friday.“ 
- podmienkové vety 1.podmienka 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť a podať informáciu Informovať, začleniť 
inform, odpovedať 

decision –  
Will you come to see me? 

Reagovať na príbeh alebo udalosť Prejaviť záujem, 
vyjadriť sa k téme 

prediction - 
There will be a plenty of space 

Vyjadriť svoj názor 
 

Súhlasiť alebo 
nesúhlasiť 

prediction - 
There will be a plenty of space 

Stanoviť pravidla Určiť, čo sa stane za 
určitých okolností 

You will feel better tomorrow if 
you go to bed now. 

Receptívne zručnosti: 
a) porozumieť čítanému textu, vyhľadať špecifické informácie 
b)z počutého textu vedieť pochopiť hlavnú myšlienku a špecifické informácie 
Produktívne zručnosti: 
a)vyjadriť svoj názor na starostlivosť o svoje zdravie, reagovať na prečítaný text 
b)napísať jednoduchý systém vzdelávania na Slovensku 



Interakcia: hovoriť o možnostiach vzdelávania na Slovensku 
rolová úloha, vedieť dohodnúť si stretnutie 
 
3. Risk  
Obsahový štandard 

- Slovná zásoby na témy:  
Človek a príroda 
Mládež a jej svet 
Cestovanie a doprava  
- vety s modálnym slovesom  „would“ 
- podmienkové vety – 2.podmienka  
- vety s  “would,    so ... that“ 
- reflexné zámená 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 
podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať a opísať 
 

If I had my tongue pierced, my dad 
would go mad. 

Vyjadriť svoje schopnosti 
 

Vyjadriť svoje vedomosti, 
vykonaná činnosť 

Would you hold a tarantula? 

Stanoviť a oznámiť pravidlá 
 

Vyjadriť sociálnu a morálnu normu There was so much dust there that 
people did not see the sun 

Receptívne zručnosti: 
a)z prečítaného textu vybrať špecifické informácie 
b)vedieť zachytiť dôležité informácie, ktoré na niečo nebezpečné upozorňujú  
Produktívne zručnosti: 
a) vedieť povedať, ktoré sú pravidlá, ktorých sa treba dodržiavať a čo by sa stalo, keby tieto 
pravidlá boli porušené 
b)vedieť napísať článok na aktuálnu tému 
c) extenzívne čítanie 
Interakcia: diskutovať na aktuálne témy, vytvoriť prehľad pravidiel a povinností 

 
4. Smiem sa opýtať? 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Človek a spoločnosť 
Umenie a kultura 
Obchod s služby 
Zamestnanie 
- tvorenie otázok 
- slovesné tvary – gerundium        sloveso + ing forma – vyjadrenie aktivity 
- oddeliteľné a neoddeliteľné frázové slovesá 

Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Predstaviť svoje záľuby 
 
 

Vyjadriť k tomu, čo sa 
nám páči 

Otázka s:- is, am,are,was,were  
-can, must, should, will 
- do, does 

Vyjadriť svoje schopnosti 
 

Vedomosti, nevedomosti, 
rôzne činnosti 

Are you interested in acting? 

Reagovať na prvom stretnutí Žiadať niekoho o niečo Could you switch on the TV? 



  Could you switch the TV on? 
 

Vypočuť a podať informáciu Potvrdiť informáciu, 
opísať, odpovedať 
 

Look for 
Look after 
Wait for 
Listen to 

Receptívne zručnosti: 
a)porozumieť z čítaného hlavné body textu a zamestnaní 
b)vedieť rozlíšiť v počutom texte dôležité informácie 
c)pochopiť obsah reklamných textov 
Produktívne zručnosti: 
a)vytvoriť dotazník so špecifickými otázkami pre osobu (správne gramaticky tvoriť vety) 
b)extensívne čítanie 
Interakcia: komunikovať s osobami a hľadať konkrétnu osobu, 

 
 
5.   Kupovanie a predávanie  
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy: 
Obchod a služby 
Krajina, mestá, miesta 
Človek a príroda 
Cestovanie a doprava 
- trpný rod v prítomnom čase 
- modálne slovesá v trpnom rode 
- precvičovanie predložiek 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vybrať z ponúkaných možností Opísať situáciu, dej, 
identifikovať 

It was printed... 
They will be copied 

Stanoviť pravidlá Dodržať normy, porušiť 
normy 

The hotel must be rebuilt every 
year 

Ponúknuť a reagovať na ponuku Žiadať niekoho o niečo The hotel must be rebuilt every 
year 

Vyjadriť svoj názor Súhlasiť, nesúhlasiť ...go by bus arrives at station from  
platform 

Receptívne zručnosti: 
a) zachytiť v texte špecifické informácie, rozdiely v hoteloch 
b) vyjadriť sa k počutému textu o zaujímavých miestach a vybrať si z nich 
Produktívne zručnosti: 
a) porovnávať výhody a nevýhody rôznych spôsobov cestovania 
b) cestovanie vlakom, aké to má výhody 
c) opísať ideálne miesto na pobyt 
d) extensívne čítanie 
Interakcia: diskusia o poznávaní sveta návšteva iných krajín 

 
6. Protesty  
Obsahový štandard  

- slovná zásoba na témy: 
Multikultúrna spoločnosť 
Mládež a ich svet 



Človek a spoločnosť 
Literatúra a umenie 
- reprodukovaná, nepriama reč 
- rozdiel medzi „say/tell“  
- nepriame otázky 
- frázové slovesá 

 
Výkonový štandard 
Komunikačné kompetencie pre 
komunikačnú úroveň A2-B1 podľa SERR 

Funkcie Formulácia komunikačnej frázy 

Vypočuť a podať informáciu 
 

Informovať sa Bob said that he agreed with me. 
He said that he´d probably get the 
bus. 

Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať, opísať They said that they would…. 
Nadviazať kontakt v súlade s komunikač. 
situáciou 

Upútať pozornosť Rosa told them that she would… 

Receptívne zručnosti: 
a)porozumieť hlavnú myšlienku textu o príhode v autobuse 
b)z počutého textu vedieť identifikovať, aké informácie odzneli 
Produktívne zručnosti: 
a) diferencovať formálny a neformálny štýl komunikácie, používať zdvorilé frázy 
b)extensívne čítanie 
c) štylizovať text použitím spojok  
Interakcia: rolové úlohy na rôzne témy, používať správne frázy  
 
 
DEVIATY ROČNÍK  anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk 
 
Ja  - predstavenie sa (úvod) 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Rodina a spoločnosť 
Šport 
Domov a bývanie 
- prítomný čas jednoduchý, otázky, odpovede „áno, nie“ 
- sloveso „byť“ 
- modálne sloveso „môcť“ 
- sloveso „mať“ 

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

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Nadviazať kontakt Pozdravy v rôznych situáciach Good morning.  
Hi, How are you? 

Vypočuť si a podať informáciu Začleniť informáciu His name‘s... 
I’m from... 
I have... 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť, 
vykonať nejakú činnosť 

Yes, I can... 
No, I can’t... 

Počúvanie s porozumením Opísať obrázok There is/are 
Receptívne zručnosti: 
a) Zachytiť známe informácie v počutom texte 
b)vyhľadať v texte osobné údaje 



d) vyhľadať informácie v texte, pochopiť hlavnú myšlienku   
Produktívne zručnosti: 
a) hovoriť  kamarátovi o dennom režime 
c) pomenovať rôzne domáce práce a hovoriť o svojich skúsenostiach z denného života 
Interakcia 
a) rozprávať sa s kamarátom o dennom režime 
b) rozprávať sa o domácich prácach a bežnom týždni 
 
 
1.Môj život 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Vzdelávanie a práca 
Rodina a spoločnosť 
Multikultúrna spoločnosť 
- jednoduchý prítomný čas s plnovýznamovými slovesami,tvorba otázky, záporu, 

odpovede 
- tvorba „wh.“  otázok 
- odpovede na „wh...“  otázky „Yes,I do, No I don‘t“ 
- frekvenčné príslovky 
- základné číslovky 
- určovanie času na hodinách 
- radové číslovky 
- používanie radových čisloviek v dátumoch narodenia 

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

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť sa I am ten years old. 
Vypočuť si a podať info Začleniť informáciu He gets u pat … 

He doesn’t e tup at… 
Vypočuť si a podať info Začleniť informáciu She doesn’t play table tennis 

on… 
She plays table tennis on… 

Porozprávať niečo Vedieť povedať kedy som sa 
narodil 

I was born the first of 
February in 2002. 

Porozprávať niečo Porozprávať niečo (použiť 
frekvenčné príslovky 

She normally makes her bed. 

Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť 
vykonať nejakú činnosť 

I always make my bed.. 

Receptívne zručnsti: 
a) Zachytiť známe informácie v počutom texte 
b)vyhľadať v texte osobné údaje 
c) rozpoznať dátumy a názvy mesiacov v roku 
d) vyhľadať informácie v texte, pochopiť hlavnú myšlienku   
Produktívne zručnosti: 
a) hovoriť  kamarátovi o dennom režime 
b) hovoriť o dianí spojenom s konkrétnym dátumom 
c) pomenovať rôzne domáce práce a hovoriť o svojich skúsenostiach z denného života 
Interakcia 
a) rozprávať sa s kamarátom o dennom režime 
b) rozprávať sa o domácich prácach a bežnom týždni 



 
2. Zvieratá 
Obsahový štandard 

- slovná zásoba na témy:  
Človek a príroda 
Voľný čas a záľuby 
Multikultúrna spoločnosť 
- prítomný čas priebehový 
- prítomný čas jednoduchý porovnaný s priebehovým  
- zámeno ako predmet vey 
- určovanie času - hodiny 

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

Funkcie Formulácia komunikačnej 
frázy 

Podať a začleniť informáciu Rozprávať čo robíme práve 
teraz 

What are you doing? 
I am feeding the cat. 

Vyjadriť svoj názor Hovoriť o obľúbenom zvieratku What is your favorite 
animal? 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor What do you like?  
I like him/her/it/them/you. 

Vyjadriť pravidlá a povinnosti Čo musíme robiť tento víkend I must go to London. 
We must... 

Reagovať na príbeh Čo sa mi páči v príbehu I like him/her/them/you 
Receptívne zručnosti: 
a)  vyhľadať špecifické informácie v prečítanom texte 
b)  rozumieť hlavnej myšlienke prečítaného príbehu 
Produktívne zručnosti: 
a) pomocou obrázku pomenovať exotické zvieratká,  ktoré možno vidieť v ZOO 
b)  informovať o tom, ktoré zvieratká má žiak rád a ktoré nemá 
Interaktívne rečové zručnosti: 
a)  simulovať telefónny rozhovor s kamarátom a opýtať sa, čo robí   
 
 

 
5. METÓDY A FORMY PRÁCE, STRATÉGIE 

 
 
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. 



7. HODNOTENIE PREDMETU 
 

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  Project1,2,3,4,5 tretia edícia 
- študentské časopisy Hello, Friendship, Bridge 
- slovníky  
- IKT technológie a CD 
- audiovizuálne médiá 

 
Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) sú využívané podľa možnosti školy. 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie 
a klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Žiak bude hodnotený priebežne. V priebehu školského roka 
sa realizujú písomné testy po každej lekcii, ktoré tvoria základ klasifikácie žiaka. Testy 
vyhodnocujeme podľa nasledovnej stupnice: 
 
1 100 % - 90 % 
2   89 % - 75 %    
3   74 % - 50 % 
4   49 % - 25 % 
5   24 % -  0  % 
 
 
Počas školského roka je 4-krát hodnotený i písomný prejav žiaka prostredníctvom krátkych slohových 
tém, prípadne diktátov.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


