
Učebné osnovy  anglický jazyk 

 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, 5/3 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Vyučovaný jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  

      

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre 

komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí 

iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenia a tolerancie.  

Vyučovanie predmetu anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk zabezpečuje, aby si žiaci základnej školy 

osvojili základy tohto najviac používaného jazyka v Európe, zvládli tento jazyk nielen v jednoduchých 

komunikačných situáciách ústnou formou, ale aj písanou formou, čím im umožníme aj ďalej sa v 

tomto jazyku vzdelávať. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie 

 

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. všeobecné kompetencie, komunikačné 

jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

 

Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t. j. 

schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento cieľ je determinovaný 

získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a zručností, ale aj zručností v štylizácii 

príslušnej vety či textu. 



Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, 

vzbudiť záujem o čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.    

  

Lexika 

1. žiak si osvojí 350 - 400 nových slov a slovných spojení, ich výslovnosť a pravopis, pravopis 

veľkých písmen synonymá, antonymá, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon, skratky, idiómy; 

výber lexiky zodpovedá komunikačným situáciám a konverzačným témam 

2. žiak sa naďalej zdokonaľuje v práci s elementárnym výkladovým slovníkom a dvojjazyčným 

slovníkom 

3. žiak si osvojí výrazy: past continuous tense, near future, passive voice, conditional, gerundium 

 

Morfológia 

1. podstatné meno: opakovanie z predošlých ročníkov 

2. prídavné meno: far - further - the furthest; porovnávanie as...as; not so...as; than 

3. zámená: neurčité (both, neither, another, all, none, every, each) 

4. číslovky: základné do milión 

5. príslovky: stupňovanie pomocou more, the most 

6. predložky: pohybu (into, onto, out of, from...to), času (during, before, after) 

7. slovesá: might shall, should, will, would vo funkcii zdôraznenia povinnosti, zdvorilostné frázy a 

pod. 

8. slovesné časy: minulý priebehový, blízka budúcnosť, gerundium (vo funkcii podmetu alebo 

predmetu vety) 

 

Syntax 

1. trpný rod: prítomný (The window is broken.) 

2. podmienkové vety - nulová podmienka (If the weather is nice we like to walk in the park.) 

3. prídavná otázka (question tag) - gramatický jav učiť ako lexikálnu jednotku 

 

Komunikačné situácie 

1. žiak vie vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas 

2. žiak vie dohodnúť stretnutie 



 

Rečové zručnosti 

1. Počúvanie: 

a) priame - počúvanie a reakcia na hovorenie učiteľa a žiaka 

b) nepriame - počúvanie kvalitne nahratého autentického textu (reklama, predpoveď počasia, krátke 

správy) 

2. Hovorenie: 

a) opis, inštrukcia, rozprávanie sa zdokonaľujú (obsah a rozsah, zameranie na správne použité 

gramatické javy) 

b) „role play“ - riadená a voľná (napr.: žiak dostane za úlohu kúpiť lístky do kina, sám si musí 

zostaviť dialóg s partnerom) 

3. Písanie: 

a) na základe prebratej lexiky žiak vie zostaviť osnovu a k nej napísať text 

b) žiak vie vyplniť tlačivo, uviesť osobné údaje 

4. Čítanie: 

a) žiak číta anglický text z dostupných materiálov ako sú časopisy, knihy pomocou slovníka 

b) žiak vie zistiť hlavnú myšlienku z textu, pri čítaní vyhľadáva dôležité informácie, číta potichu s 

porozumením 

 

Učebné zdroje 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne výučbové 

prostriedky 
Ďalšie zdroje 

učebnica: 

Project 4thE/4 

Interaktívna 

tabuľa, tablety 
Obrázkové karty  

Internet,  planéta 

vedomostí 

knižnica 



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 

4) a projekty podľa obdobia. 

Klasifikácia podľa Metodického pokynu Č.22/2011- 1.máj 2011 



 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Neobyčajný deň. Čo všetko sa môže stať počas úplne 

obyčajného dňa. 

Porovnáva minulý čas jednoduchý 

a priebehový, používa ich, reaguje na 

udalosti v minulosti 

 

MDV, MUV, OSR,  

Príbeh Anglicka  História Veľkej Británie, nová slovná 

zásoba 

diskutuje o minulých dejoch, precvičuje 

gramatické pravidlá, rozpráva sa 

o živote, používa hovorové frázy 

MUV, OZO, 

Sláva a bohatstvo Sú slávni a bohatí..... Tvorí prídavné mená z podstatných 

mien, rozumie textu, odpovedá na 

otázky 

FIG, MDV 

Kultúra  Čo čítam?  Prečo? Vymenuje obľúbených autorov a ich 

diela 

OSR, ENV,REV 

Ty a tvoje telo  Časti tela, Vzťažné vety – vzťažné 

zámená 

Používa vzťažné zámená na podávanie 

širších informácií o ľuďoch a veciach 

OZO, OSR 

Prax.  Vyjadruje sa v budúcom čase. Dokáže správne vyjadriť budúcnosť 

pomocou „will“ a „going to“. 

OSR, MDV 

Ľadový muž.  Ako ho našli… Pozná rozdiel medzi spomínanými 

časmi, vie ich správne použiť . 

OZO, ENV, MDV 

Boli sme rivali. Čo bolo predtým. Tvorí vety s použitím „used to – didn´t 

use to.“ 

MUV, OSR 

Oblečenie. Druhy ošatenia. Veľkosti 

a nakupovanie.  

Orientuje sa v názvoch oblečenia a vie 

si v obchode vybrať a vypýtať veľkosť 

podľa svojej postavy. Pozná a správne 

používa výrazy too – enough. 

FIG, MDV 

Test. Minulý čas modálnych slovies – can – 

could couldn´t, didn´t have to. 

Tvorí minulý čas modálnych slovies 

a v správnom tvare ich používa 

v príslušnom tvare vo vetách. 

OSR, ENV,REV 

Príbeh Anglicka. Čítanie s porozumením. Materiály. Číta a rozumie textu, odpovedá na 

otázky. Tvorí dialógy k téme. 

REV, MUV 

Filmy  Predprítomný čas  Učí sa používať frázové slovesá, 

rozumie textu, tvorí otázky 

v predprítomnom čase 

OZO, ENV, MDV 

Alec zatvára dvere. Pravidlá pri používaní „since“ a „for“. Tvorí vety s použitím „since“ a „for“ MUV, OSR 

Sláva „Fae“ Podstatné a prídavné mená. „Nouns and 

adjectives“. 

Tvorí prídavné mená z podstatných 

mien, rozumie textu, odpovedá na 

otázky 

FIG, MDV 

Kultúra čítania Čo čítam?  Prečo? Vymenuje obľúbených autorov a ich OSR, ENV,REV 



tínedžerov diela 

Počítače denne. Hardvér a softvér. Pozná časti PC, základné pojmy 

jednotlivých operácií, reaguje na 

položené otázky. 

MDV, OSR 

Ty a tvoje telo. Časti tela, Vzťažné vety – vzťažné 

zámená - relative clauses, relative 

pronouns. 

Používa vzťažné zámená na podávanie 

širších informácií o ľuďoch a veciach 

OZO, OSR 

Kto sa smeje naposledy, 

ten.... 

Jedlá a nápoje, ochorenia a liečby, 

prostriedky pri liečbe. 

Radí pri problémoch, rozpráva 

o diétach, dokáže vyjadriť súhlas a 

nesúhlas 

REV, MUV 

Dávaj si na seba pozor. 

Look after yourself. 

Zdravé stravovanie, problémy a liečba. Rozpráva o svojich stravovacích 

návykoch, chorobách a liečbach. 

MDV, OSR,  

Reading Fridays Vianočné príbehy.  OSR 

Lístky 

 

Biológia Vitamíny 

a mineral. 

Súhlas a nesúhlas. 

 

Znalosti o mineráloch a vitamínoch,  

Vjadruje súhlas a dokáže byť asertívny. 

Rozpráva čo je vhodné pre ľudský 

organizmus, číta s porozumením. 

ENV, OSR 

Kráĺ Artur „King 

Arthur“ 

Sloveso nasledované – „ing“ formou, 

alebo s neurčitkom 

Vie správne vytvoriť  slovesné tvary s –

ing fotmou slovesa, alebo neurčitkom.  

 

REV, MUV, OSR 

Zlodej „The burglar“ Slovesné väzby: „There is 

someone/something + -ing 

See/hear someone + -ing“. 

 

Chápe situáciu, dokáže dramatizovať 

tému v komixe, samostatne tvorí vety 

FIG, REV 

Reading Fridays Titanic – a ako to bolo.   

Fantázia a predstavivosť  Prídavné mená  Opíše veci, situácie, odpovedá na 

otázky k téme, Pozná prídavné mená s 

koncovkami –ed a –ing. Pozná rozdiely 

v používaní 

OSR 

Komix - Zákazník „The 

customer“ 

Dilaóg s použitím užitočných fráz 

a objednávanie jedla v reštaurácii. 

Používa bežné hovorové výrazy a vie 

ich správne použiť v rozhovoroch 

a cvičeniach, Tvorí dialógy na rôzne 

situácie 

FIG, OSR 

Umenie – čítanie 

príbehu o Robinovi 

Hoodovia a bitke pri 

Themeraire 

Čítanie s porozumením. Rozumie prečítanému textu, dodržuje 

správnu výslovnosť, odpovedá na 

otázky k textom 

MUV, ENV 

Projekt Môj legendárny hrdina. Môj hrdina, opis hrdinu, krátky príbeh a 

ilustrácia 

TBZ 



Reading Fridays Dejiny Veľkej Británie.   

Kimatické zmeny. Trpný rod – Passive sentences. 

Vyjadrenie činnosti v trpnom rode 

v prítomnom, minulom a budúcom čase. 

Reaguje na hlavné body k problému 

globalizácia 

Číta text, vyberá vety v trpnom rode, 

osvojuje si novú slovnú zásobu, učí sa 

používať trpný rod v správnom čase 

ENV, OSR, MUV 

Zachráň opustené 

medvieďa. 

Definície – slová a ich významy. Dokáže samovoľne rozprávať o 

najväčších problémoch v globálnom 

svete, rozvíja témy o životnom 

prostredí,  

ENV, OSR 

Tara sa obáva. Bežná angličtina v dialógoch. Používa užitočné výrazy  každodennej 

potreby v jazyku,  

MUV, OSR 

Kultúra – Austrália. 

Hurikány. 

Čítanie s porozumením. Číta text, odpovedá na otázky, osvojuje 

si novú slovnú zásobu,  

MUV, OSR 

Projekt Poster o životnom prostredí Vyberie problém, popíše ho, prebáda 

a nájde o ňom informácie, navrhne 

riešenie ako problému pomôcť 

TBZ 

Priatelia. Frázové slovesá, 1. Podmienková veta 

s reálnou podmienkou. 

Číta s porozumením text o priateľstve a 

vyberá špecifické informácie,  

 

ENV, MDV, OZO 

Potrebujeme prázdniny. Vedľajšie vety časové. Odpovedá správne na otázky z textu,  DOV, OSR 

Generačný rozdiel. Problém, jeho opis, rady. Z textu pochopí problém, rozlíši kto 

nám čo poradil 

OSR 

Skladba vety Spájanie slov do viet. Používa obrázky a pomocné slová na 

skladbu viet 

OSR 

Je čas sa rozhodnúť.  Užitočné frázy a ich používanie. Číta s porozumením, odpovedá na 

otázky 

REV,MDV,FIG 

Typický víkend vo 

Veĺkej Británii 

Najobľúbenejšia časť víkendu. Číta text s porozumením. Tvorí otázky 

a zapisuje odpovede. 

OSR, TBZ 

Európska únia „The 

European Union“ 

Čo vieme o EU?  Číta text, odpovedá na otázky OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legenda: 

 

Prierezové témy a ich skratky: 

 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MDV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OZO - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

TBZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

REV - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

                          FIG - Finančná gramotnosť 

 

 


