
Učebné osnovy anglický jazyk 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne  

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník šiesty 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Vyučovaný jazyk Slovenský jazyk 

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu. 

 

         Anglický jazyk v šiestom ročníku je zameraný na rozvoj vedomostí a zručností žiakov 

v jazyku. Od začiatku výučby jazyka sa kladie dôraz na ovládanie slovnej zásoby, následné 

ovládanie gramatiky a  komunikáciu. 

          Cieľom jednotlivých tematických okruhov je rozvíjať rečové zručnosti (počúvanie, 

čítanie, ústny prejav, písomný prejav) žiakov a zdokonaľovať správne používanie vybraných 

jazykových prostriedkov.  

           Vzdelávací obsah je rozdelený na 6 tematických okruhov: 

 

1. Môj život 

2. Zvieratá 

3. Prázdniny 

4. Jedlo 

5. Svet 

6. Zábava, kultúra 

 

V tematickom okruhu Môj život sa kladie dôraz na: 

 

Receptívne zručnosti 

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 

 

 

V druhom tematickom okruhu Zvieratá sa zameriame na: 

 

Receptívne zručnosti 

a) rozumieť informáciám z e-mailu 

b) porozumieť hlavným informáciám, zachytiť dej v minulosti   

c) reagovať na vizuálny podnet 

d) rozumieť obsah krátkeho listu 

e) rozumieť deju kresleného príbehu a napodobniť rozprávanie 

 

Produktívne zručnosti 

a) opýtať sa kamaráta, kde bol v predošlých  dňoch  

b) bežné dopravné prostriedky, miesta spojené s cestovaním 

c) informovať o inej osobe  

 

 Interakcia 

a) porozprávať sa s kamarátom o dianí v uplynulých dňoch alebo počas prázdnin 

 

V tematickom okruhu Prázdniny sa kladie dôraz na: 

 

Receptívne zručnosti 



a) rozumieť pojmom spojeným s chorobami a zachytiť ich v texte 

b) rozumieť kľúčovým bodom v texte komiksu 

c) rozumieť, čo sa odohralo v minulosti 

e) zapíše kto, kedy a kde bol v minulosti 

 

Produktívne zručnosti 

a) porozprávať o svojej blízkej minulosti 

b) pracuje s obrázkom v minulom čase, pýtať sa na to čo sa odohralo včera, pred týždňom...,  

c) porozprávať o tom čo som zažil, alebo som sa dozvedel o minulosti 

 

Interaktívne  

a) rozhovor o prežitej minulosti 

 

 

 V tematickom okruhu Jedlo, potrava sa žiaci učia:  

 

Receptívne zručnosti 

a) rozumieť pojmom spojené s jedlom a zachytiť ich v texte 

b) rozumieť kľúčovým bodom v texte komiksu 

c) rozumieť postupu príprav jedla 

e) zapísať nákupný zoznam podľa počutých informácií    

 

Produktívne zručnosti 

a) porozprávať o jedlách a nápojoch hodnotiť aj gramatiku 

b) pracovať s obrázkom, pýtať sa na množstvá jedla a pitia,  

c) dramaticky predviesť  prečítaný text o lakomstve 

 

Interaktívne  

a) zvládať bežný rozhovor v reštaurácii 

 

 

V tematickom okruhu Krajina, svet žiaci vedia: 

 



Receptívne zručnosti 

a) pomenovať geografické názvy spojené s mestom a dedinou 

b) porozumieť textu o Veľkej Británii 

c) porozumieť popisu počasia, rôzne ročné obdobie  

d) rozumieť kresleného seriálu 

 

 Produktívne zručnosti 

a) opísať typické počasie vo vlastnej krajine   

b) porovnať vzhľad, kvalitu a vlastnosti vecí  

c) rozumieť zadaniu, odpovedať na kvíz 

d) gramaticky správne zaradiť slová o kvalite do kontextu  

e) dramatizovať kreslený seriál 

 

Interakcia  

a) rôzne dialógy o počasí 

 

V tematickom okruhu Zábava žiaci zvládnu: 

 

Receptívne zručnosti 

a) počúvať rozhovor kamarátov a o tom, čo budú robiť večer   

b) porozumieť hlavnej myšlienky živej scény z filmového štúdia 

c) gramaticky správne vyjadriť, čo nemožno a aké sú povinnosti 

 d) porozumieť príbehu zápletke, vyvrcholeniu a rozuzleniu   

 

Produktívne zručnosti 

a) pomenovať typy programov a ktoré sú obľúbené   

b) chronologicky zostaviť scény z príbehu 

c) hovoriť o filmových žánroch 

 

Interakcia 

a) s kamarátom sa rozprávať o plánoch čo zamýšľajú robiť 

 

 



2. Ciele učebného predmetu. 

 

Cieľom anglického jazyka na 2. stupni základnej školy je žiakov naučiť všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku.  

           V základnej škole by mali žiaci dostať pevné základy, na ktorých budú budovať svoje 

jazykové zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia, a tak v osobnom, spoločenskom 

a profesijnom živote nájsť uspokojenie a uplatnenie.  

           Úlohou základnej školy je tiež postaviť učenie sa jazyka tak, aby si žiaci postupne 

vybudovali mechanizmus samoštúdia a chápali ho ako celoživotný proces. 

           Aj na 2. stupni základnej školy sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používanie 

prostriedkov IKT na vyhľadávanie, spracovanie a prezentáciu informácií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSNOVA PRE  6. ROČNÍK  ZŠ – A1.2/ŠVP,  6 celkov  z učebnice  PROJECT 4E/2 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Moja rodina. 

 

Pozdravy. Rodinní príslušníci. Vie prestaviť seba a členov rodiny, 

pozdraviť a rozlúčiť sa. 

OSR, MUV 

Na športovisku.  Športy a aktivity. Členská kartička. Čo 

vieš? 

Vymenuje bežné športy, rozumie 

základným pokynom učiteľa, 

orientuje sa pri vypĺňaní základných 

údajov o sebe samom. Vie použiť 

sloveso „can - vedieť“ v bežnej 

komunikácii. 

OZO, MDV, 

OSR 

Na ulici.  Budovy na ulici. Kde sa nachádzajú? Pozná názvy budov a inštitúcií vo 

svojom okolí.  Vytvorí otázku so 

slovesom „have got“ a používa 

krátke kladné aj záporné odpovede 

OSR 

Moja denná rutina.  Predmety v škole, záujmové krúžky. 

Časy príchodov a odchodov.  

Dokáže tvoriť súvislé vety 

s použitím časových údajov 

v jednoduchom prítomnom čase. 

Plynule tvorí zápor a otázku. 

OSR, VMR 

Narodeniny.  Mesiace v roku.  Orientuje sa v dátumoch, používa 

radové číslovky. 

OSR, MUV 

Všedný deň.  Čo obyčajne robíme počas dňa. Pri opise každodenných činností 

prejav obohacuje o príslovky času.  

ENV 

Typický rok v Británii. Meriame 

čas. 

 

Začiatok školského roka. Významné dni 

v roku. 

 

 

 

Číta s porozumením, tvorí otázky 

a formuje správne odpovede.  

MUV, OSR 

Náš školský výlet. Čo robia zvieratá?  Správne pomenuje zvieratá v ZOO 

a podľa obrázku pohotovo odpovedá 

čo zvieratá robia.  

ENV, OSR 

Mikiho model dinosaura. Tvorba viet v prítomnom priebehovom Pýta sa v prítomnom priebehovom ENV, OSR 



čase, tvorenie otázky – krátkych 

odpovedí, Wh – questions. 

čase – používa správny tvar slovesa s 

–ing formou. Pozná rozdiel medzi 

Y/N otázkou a Wh-otázkou. 

Moje obľúbené zviera. Čítanie s porozumením – Surikaty.  Číta daný text s porozumením, 

dokáže sa orientovať v texte 

a správne odpovedať na otázky 

k textu, rozozná pravdivé 

a nepravdivé údaje.  

ENV, OZO 

Rozprávka o  Chicken Licken. Príbeh z hospodárskeho dvora. Dokáže určiť podmetové a 

predmetové zámená. 

OSR 

Zvieratá 

 

Čítanie s porozumením. 

Delenie zvierat. 

Dokáže sa orientovať v texte. 

Prerozpráva časť textu vlastnými 

slovami. Správne delí zvieratá do 

kategórií. 

OSR, ENV 

Prázdniny.  Slovesá v prítomnom čase – tvorenie 

pravidelných slovies v jednoduchom 

minulom času. 

Pozná tvary pravidelných slovies 

v minulom čase. 

OSR 

Kde si bol minulý týždeň?  Kde boli deti minulý týždeň? A kde 

som bol ja? Sloveso „byť“ v minulom 

čase a v zápore. 

Hovorí kde bol minulý týždeň, 

minulý rok, správne používa sloveso 

„was a were“, tvorí zápor. 

ENV 

Problémy na prázdninách. 

 

Nepravidelné slovesá. O minulosti hovorí a používa slovesá 

adekvátne tomuto času, používa 

pravidelné a nepravidelné slovesá.  

MUV 

Mutove prázdniny.  Jednoduchý minulý čas, tvorenie otázky 

– krátkych odpovedí, „Wh“ – otázky. 

Pýta sa v jednoduchom minulom  

čase – používa správny tvar 

pomocného slovesa „did“. Pozná 

rozdiel medzi Y/N otázkou a Wh-

otázkou. 

VMR 

Doprava v minulosti.  Čítanie s porozumením.  

Typy dopravy v minulosti. 

Orientuje sa v texte, pozná spôsoby 

dopravy v minulosti, rozvíja dialóg 

vo dvojici. 

OSR 



Jedlá a nápoje. 

 

Rozdelenie jedál a nápojov. Forma 

jednotného a množného čísla. 

Počítateľné a nepočítateľné podstatné 

mená. 

Správne priraďuje určitý a neurčitý 

člen k podstatným menám 

v jednotnom čísle. 

OSR, OZO 

Polievka z kameňa.  Čítanie s porozumením.. Číta text, rozumie pointe v texte,  Vo 

vetách správne používa nejaký – 

nijaký. 

OSR, MUV 

Mut nakupuje.  Určovanie množstva – rozdiel medzi 

„much“ a „many“.  

Pozná rozdiely pri určovaní 

množstva – podľa počítateľnosti 

a nepočítateľnosti. 

OSR 

Emin jablkový koláč. Používanie a „little“ a „few“. Počúva , rozumie textu, dokáže 

rozoznať ingrediencie pri príprave 

jedla  

OSR, MDV 

Britské jedlá a časy na jedlá. Tradície v stravovaní vo Veľkej Británii 

a na Slovensku. 

Pôvod jedál. 

Číta s porozumením, plynule 

odpovedá na otázky. 

MUV, OSR 

Svet.  Miery – meriame výšku, hĺbku, dĺžku 

a šírku. 

Vyjadruje  svoje schopnosti, 

orientuje sa v mierach.  

OZO, OSR 

Sever a juh.  Na ktorej svetovej strane krajiny 

žijeme? Počasie v našej krajine. 

Stupňovanie prídavných mien. 

Orientuje sa v svetových stranách, 

stupňuje prídavné mená v prvom 

stupni. 

MUV 

Rekordmani.  Superlatív prídavných mien. Samostatne tvorí komparatív 

a superlatív prídavných mien. 

ENV, OZO, OSR 

Mickey a Millie kempujú. Tvorenie fráz spájaním prídavných 

a podstatných mien. Nepravidelné  

stupňovanie prídavných mien. 

Pozná tvary prídavných mien 

nepravidelne tvorene v I. a II. stupni. 

OZO 

Počasie vo Veľkej Británii. Aké je počasie v Británii. Čo vieme o 

USA? 

Pozná niektoré štáty USA – rozpráva 

o typickom počasí a štátoch. 

ENV, MUV, MDV 

Televízne programy.  Čo plánujem?  Používa „going to“ formu pri 

vyjadrovaní plánov do budúcnosti. 

MDV, OSR 

Vo filme Čítanie s porozumením. Rozprávanie o 

filme. 

Samostatne dokáže jednoducho 

opísať dej a rozuzlenie z textu. 

OSR 



Film, Kamery, Ideme! Druhy filmov. Rozumie počutému textu. Dokáže 

rozoznať pravdivosť a nepravdivosť 

faktov. 

MDV, OSR 

Stratený tučniak. Navrhujeme riešenia. Pohotovo reaguje na vzniknutú 

situáciu a navrhuje riešenia. 

ENV, OSR 

Anglické divadlo. 

 

Najznámejší autori britského filmu. Pozná známe postavy a autorov 

britského filmu.  

MDV, OSR 

Natoč svoj vlastný film.  Návod ako urobiť vlastný film. Získava základné poznatky  o vzniku 

filmu. 

OSR, MUV 

 

 

Legenda: 

Prierezové témy a ich skratky: 

 

ENV - Environmentálna výchova 

MDV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OZO - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

                        VMR - Výchova k manželstvu a rodičovstvu 



3. Obsah vzdelávania. 

Šiesty ročník (3 hodiny týždenne) 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 

 

I. Úvod 

           Osvojenie si nových slov a jednoduchých fráz, ich pravopisu a výslovnosti. 

Predstavenie sa. Rozprávanie o sebe a svojich priateľoch. Opis osoby a predmetu. Väzba there 

is/ there are. 

           Témy: Ahoj. Podanie osobných informácií. V triede..  

Počet hodín tematického celku: 8 

Hra - Kto je to?, Existenčná väzba: There is /there are. 

Prierezové témy: ochrana života a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Nadviazať kontakt. Vypočuť si a podať informáciu. Vyjadriť svoju 

schopnosť. Prejaviť svoje city. Porozprávať niečo (použiť frekvenčné príslovky) 

Metódy a formy: individuálna práca, práca s textom, skupinová práca, frontálne skúšanie  

Medzipredmetové vzťahy: hudobná výchova, výtvarná výchova, slovenský jazyk 

 

 

 

II. Môj život 

Jednoduchý prítomný čas. Radové číslovky. Prítomný priebehový čas. Dátumy. Tvorenie 

dialógov a projektov. 

           Témy: Album s fotografiami. Narodeniny. Rok v mojom živote.. Micky, Millie a Mut. 

Počet hodín tematického celku: 20 

Typický rok v Británii. Gramatické cvičenia. Sloveso „byť“ – skrátené tvary. Gramatické 

cvičenia. Práca s pracovným zošitom. Didaktické a komunikačné hry. Piesne a hry.  

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, mediálna výchova, multikultúrna výchova.  

Výkonový štandard: Nadviazať kontakt. Vypočuť si a podať informáciu. Vyjadriť svoju 

schopnosť. Prejaviť svoje city. Porozprávať niečo (použiť frekvenčné príslovky). 

Medzipredmetové vzťahy: hudobná výchova, výtvarná výchova, informatika 

 

 

 



III. Zvieratá 

Používanie prídavných mien pri opise.. Osobné zámená. Tvorba viet so slovami that/ this, 

these/ those. Čítanie textov. Tvorba viet s „any“ a „some“. Tvorenie projektu. 

           Témy: My sme živočíchy tiež. Domáci miláčikovia. Micky a Millie  v Zoo. Netopier. 

Projekt. 

Počet hodín tematického celku: 15 

Zvieratá. Doplnkové čítanie. Gramatické cvičenia. Gramatické cvičenia. Práca s pracovným 

zošitom. Doplnkové čítanie.  

Prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova. 

Výkonový štandard: Vyjadriť pravidlá a povinnosti. Podať a začleniť informáciu. Vyjadriť 

svoj názor. Reagovať na príbeh. 

Metódy a formy: individuálna práca, samostatná práca doma, skupinová práca, tvorenie 

dialógov, práca s textom 

Medzipredmetové vzťahy: hudobná výchova, slovenský jazyk, občianska náuka 

 

IV. Prázdniny 

Minulý čas – sloveso to be - kladné vety, otázka a zápor. Minulý čas pri pravidelných 

a nepravidelných slovesách. Tvorenie projektu. 

           Témy: Minulý týždeň som bol chorý. Liamov týždeň. Mickyho sen. Staré dobré časy.   

 

Počet hodín tematického celku: 21 

Národné zdravotnícke centrum. Cvičenia (pracovný zošit). Didaktické a komunikačné hry. 

Predložky spojené s časom. Prítomný čas – otázka. Millie a stroj času.  

Prierezové témy: multikultúrna výchova, výchova k manželstvu a k rodičovstvu 

Výkonový štandard: Vedieť vytvoriť minulý čas od slovesa „to be“. Tvoriť jednoduché vety 

v minulom čase. Vedieť pomenovať niektoré ochorenia. Naučiť sa základné nepravidelné  

slovies. Vytvárať otázku a zápor v minulom čase. Vedieť opísať svoju minulosť.  

Metódy a formy: počúvanie, práca v dvojiciach, individuálna práca, testové skúšanie 

Medzipredmetové vzťahy: telesná výchova, občianska náuka 

 

 

 

 

 



V. Jedlo 

Používanie „going to“ vo vyjadrení budúcnosti - kladné vety, otázka a zápor. väzba tam je/ 

tam sú. Predložky miesta. Počítatelné a nepočítatelné podstatná  mená. Neurčité zámena. 

Otázka na množstvo. Určitý/neurčitý člen „little“ a „few“.  

Témy: V reštaurácii. Kamenná polievka. Mut nakupuje. Samov zemiakový koláč. Projekt. 

Počet hodín tematického celku: 13 

Jedlá a čas na jedlo. Varenie podľa receptu. Práca s pracovným zošitom. Cvičenia 

(gramatika). Dialóg v reštaurácii.  

Prierezové témy: Výchova k maželstvu a rodičovstvu, environmentálna výchova. 

Výkonový štandard: Vypočuť si, podať a začleniť informáciu. Vybrať z 

ponúknutých možností. Vyjadriť svoju vôľu. Vyjadriť svoj názor. Rozprávať príbeh. 

Metódy a formy: individuálna práca, frontálne skúšanie, práca s textom 

Medzipredmetové vzťahy: zemepis, prírodopis, občianska náuka, informatika 

 

VI. Moja krajina 

Opis krajiny. Tvorenie otázky pomocou How..? 2. stupeň prídavných mien “than”  „as...as“ 3. 

stupeň prídavných mien .Dialógy. Tvorenie projektu. 

Témy: Moja krajina. Svetové rekordy. Najlepšie oblečený brat. Deň Sv. Valentína. Projekt.  

Počet hodín tematického celku: 12 

The USA – Slovakia – porovnanie. Stupňovanie prídavných mien. Moja krajina. Pracovný 

zošit. Pracovný zošit.  

Prierezové témy: multikultúrna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Vypočuť a podať informáciu. Vyjadriť svoj názor. Vyjadriť očakávania a 

na ne reagovať. 

Metódy a formy: skupinová práca, dialógy, individuálna práca 

Medzipredmetové vzťahy: občianska náuka, zemepis, dejepis, výtvarná výchova  

 

VI. Zábava 

Vety s „have to“. Frekvenčné príslovky. Tvorenie prísloviek s –ly. Vlastné pocity a názory. 

Témy: Film a všetko okolo neho. Vo filme. Deň v roku. Stratený tučniak.  

Počet hodín tematického celku: 10 

Zábava – rôzne druhy. Frekvenčné príslovky. Môj obľúbený film, kniha. Pracovný zošit. 

Pracovný list.  



Prierezové témy: multikultúrna výchova, výchova k manželstvu a k rodičovstvu, osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

Výkonový štandard: Vypočuť a podať informáciu . Vybrať z ponúknutých možností. 

Ponúknuť a reagovať na ponuku. Predstaviť záľuby a vkus. Reagovať na príbeh. 

Metódy a formy: skupinová práca, dialógy, individuálna práca 

Medzipredmetové vzťahy: občianska náuka, zemepis, dejepis, výtvarná výchova   

 

 

 

I Kompetencie Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a 

učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné 

kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v 

rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa 

týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z 

konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie 

úloh najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a 

hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na 

báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:. 

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

 • dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

 • viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 

II Všeobecné kompetencie Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre 

jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa na 

úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti, 

 • opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 • uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 • opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 • dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať 

ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  



• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

 • udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

 • pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

III Komunikačné jazykové kompetencie Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré 

umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov. Na 

uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:  

• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

• dokáže predstaviť seba aj iných, 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.  

 

1 Jazyková kompetencia Učiaci sa na úrovni A1: 

 • používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu, 

 • má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie, 

 • prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru, 

 • ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 



 • dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.  

 

2 Sociolingvistická kompetencia Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, 

ospravedlniť sa, atď. 

 

3 Pragmatická kompetencia Učiaci sa na úrovni A1:  

• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

 • dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu  

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 

zdroje: 

 

 

 

Hodnotenie získaných zručností 

 

Žiak bude hodnotený na základe predvedených jednotlivých kompetencií, ktoré získal na 

vyučovaní predmetu Anglický jazyk. 

Hodnotenia budú ústne, písomne, kontrolné práce(podľa jednotlivých celkov určených 

učebnicou Project 2) a projekty podľa obdobia. 
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