
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 deviaty 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Vyučovaný jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika učebného 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, gerund 

 

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/5 

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 5) a projekty podľa obdobia. 

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



OSNOVA PRE 9. ROČNÍK ZŠ – A1.2/ŠVP, 6 celkov z učebnice PROJECT 3E/5 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Čo máš rád. Precvičenie jednoduchého a 

priebehového prítomného času. 

Nadväzuje kontakt v súvislosti s 

komunikačnou situáciou 

Vyjadrí čo má a čo nemá rád 

MUV, MDV, OSR 

Bethina párty. Minulý jednoduchý a minulý 

priebehový čas. 

Číta s porozumením, rozozná minulé 

časy, chápe ich význam a použitie 

OSR,  

Šikanovanie. Predprítomný čas. 

 

Rozpráva o probléme šikanovania, 

vyjadrí k tomu svoj názor,osvojuje si 

novú slovnú zásobu 

OSR, MUV 

Niečo nefunguje.  Používanie členov „a, an, the“, 

ukazovacích a privlastňovacích zámen 

pri podstatných menách. 

Pomenúva predmety, používa členy, 

dopĺňa dialógy, odpovedá na otázky 

FIG 

Čítanie Pozor na to, čo si praješ. Číta s porozumením Odpovedá na 

otázky spontánne a plynule.  

OSR, MDV 

Čo máš rád.  Precvičenie jednoduchého a 

priebehového prítomného času. 

Nadväzuje kontakt v súvislosti s 

komunikačnou situáciou 

Vyjadrí čo má a čo nemá rád 

MUV, MDV, OSR 

Body clock Prvá podmienková veta – 1.st 

conditional 

Vyjadrí svoj názor na starostlivosť o 

svoje zdravie, reaguje na prečítaný 

text 

OZO 

Jackova párty. Minulý jednoduchý a minulý 

priebehový čas. 

Číta s porozumením, rozozná minulé 

časy, chápe ich význam a použitie 

OSR,  

Šikanovanie. Predprítomný čas. Rozpráva o probléme šikanovania, 

vyjadrí k tomu svoj názor,osvojuje si 

novú slovnú zásobu 

OSR, MUV 

Niečo nefunguje. „There´s 

something wrong“ 

Používanie členov „a, an, the“, 

ukazovacích a privlastňovacích zámen 

pri podstatných menách. 

Pomenúva predmety, používa členy, 

dopĺňa dialógy, odpovedá na otázky 

FIG 

Pozor na to, čo si praješ. Čítanie a pochopenie príbehu. Číta s porozumením Odpovedá na 

otázky spontánne a plynule.  

OSR, MDV 

Popová hudba. Populárna hudba, história – Hodvábna 

cesta „the Silk road“. 

Číta s porozumením, odpovedá na 

otázky 

MUV, REV 

Hodvábna cesta.  Príbeh o tom, čo bola hodvábna cesta. Číta s porozumením a vie o čom je 

príbeh. 

MUV, REV 

Ambície. Future tense – vyjadrenie budúceho Porozumie čítanému textu, vyhľadá FIG, MDV  



času. špecifické informácie, z počutého 

textu. 

Ako byť sávny. Prvá podmienková veta. Vyjadrí svoj názor na starostlivosť o 

svoje zdravie, reaguje na prečítaný 

text 

OZO 

Christmas Carol. Čítanie s porozumením. Pozná autora, základné informácie 

o Ch. Dickensovi, plynule číta 

s porozumením a neskôr vedie 

spontánny rozhovor o príbehu. 

MUV, REV, OSR 

Zmena termínu schôdzky či 

stretnutia „Changing 

appointmet“ 

Zmena termínu. Dokáže si pomocou simulovaného 

rozhovoru požiadať o zmenu termínu 

u lekára či iného stretnutia. 

OSR 

Vzdelávanie v USA 

„Education in The USA“ 

Vzdelávací systém v USA. Hovorí o možnostiach vzdelávania 

na Slovensku a chápe rozdiely medzi 

SK a The USA 

MUV, REV 

Trúfnete si?  Druhá podmienková veta – Second 

conditional “would” 

Z prečítaného textu vyberá 

špecifické informácie, vie zachytiť 

dôležité informácie, ktoré na niečo 

nebezpečné upozorňujú  

MUV, OSR,  

Obrovská sopka - 

Supervulkán 

Vyjadrenie účelu alebo zámeru 

pomocou „so....that“,  podstatné mená - 

slovesá 

Číta s porozumením text, 

komunikuje na tému 

nebezpečenstvo, vyjadruje k článku 

svoj názor 

OZO, MUV, ENV, 

FIG 

Varovania a rada „Warnings 

and advice“ 

Tvorba prídavného mena z podstatného 

mena a opačne. 

Vie a rozumie varovania v bežnom 

živote. Chápe ich význam a dokáže 

vhodne poradiť. 

OSR, OZO, REV 

Parašutista „The skydiver“ Čítame o známom parašutistovi – 

Michelovi Holmsovi. 

Osvojuje si novú slovnú zásobu, číta 

s porozumením 

REV, MUV 

Centrá mimoškolského 

vzdelávania „Activity 

centres“ 

Rozprávanie o aktivitách počas 

prázdnin a voľna. 

Plynule komunikuje v kolektíve 

o svojich aktivitách, kladie otázky 

a porovnáva vlastné činnosti so 

spolužiakmi. 

OSR 

Geografia – Tektonické 

dosky. 

Čo všetko viem o tektonických 

doskách? 

Číta s porozumením a odpovedá na 

otázky. 

 



Používanie masmédií.  Tvorenie otázok. 

Typy slovies a vzory skladby viet. 

Rozumie z čítaného článku hlavné 

body textu a zamestnaní, vie rozlíšiť 

v počutom texte dôležité informácie,  

MEV 

Zamestnania. Neurčitý slovesný tvar zakončený 

koncovkou -ing „Gerundium“. 

Chápe obsah reklamných textov, 

Predstaví svoje záľuby, vyjadrí svoje 

schopnosti, ako reaguje na prvom 

stretnutí,  

MDV, OSR 

Žiadosť. Frázové slovesá – oddeliteľné a 

neoddeliteľné „separable and 

inseparable phrasal verbs“. 

Dokáže niekoho o niečo požiadať, 

vytvorí dotazník so špecifickými 

otázkami pre osobu (správne 

gramaticky tvorí vety) 

DOV, OSR 

Vražda v divadle. Čítanie s porozumením. Zvládne čítanie scenáru, rozozná 

jednotlivé postavy, chápe postupnosť 

textu a dokáže určiť a rozlíšiť 

situácie. 

MUV, OSR 

Tínedžeri a peniaze. Rozprávame o zamestnaniach. Dokáže z textu pochopiť pointu, 

vyjadruje svoj názor, pracuje v 

skupinách 

MUV, OSR 

Peniaze. Trpný rod „The passive“. Tvorí trpný rod - používa prítomný, 

minulý, budúci i predprítomný čas 

FIG 

Nezvyčajné miesto na pobyt. Modálne slovesá v trpnom rode. Počúva s porozumením, používa 

modálne slovesá s trpným rodom 

MUV, ENV 

Čítanie Nezvyčajné miesto na pobyt. Spoznáva miesta na svete, kde sa 

možno ubytovať, rozpráva 

o výhodách a vyjadruje svoj názor 

k téme. 

REV, FIG, ENV, 

OSR 

Kupujeme lístok. Predložky času. Používa správne predložky pri 

vyjadrovaní časových súvislostí. 

OSR, FIG, MDV 

Predaj storočia. Čítanie s porozumením. Chápe paradoxy doby, rozumie textu 

a rozpráva o prečítanom článku. 

OSR, REV, FIG 

Anglický jazyk a jeho 

rozdiely s americkou 

stránkou reči. 

Rozdiely medzi britskou a americkou 

angličtinou. 

Pozná základné rozdiely v slovnej 

zásobe GB vs. The USA 

MUV, OSR, REV 

Ekonomika Peniaze a ich význam.  FIG, OSR 

Petrove tenisky.          Nepriama reč.  Pozná priamu a nepriamu reč 

a používa ju v písanom aj 

hovorenom prejave. 

OSR, MUV 

Rosa Parks Príbeh o ceste autobusom, ktorá sa 

zapísala do dejín. 

Pozná problém segregácie na juhu 

USA, rozpráva o príbehu a vyjadruje 

MUV, OSR 



svoj názor. 

Rómeo a Júlia William Shakespeare Pozná spisovateľa. Krátko rozpráva 

o jeho najvýznamnejších dielach, 

dramaticky stvárni vybranú scénu 

z ukážky. 

OSR, MUV 

Univerzity Anglicka. Oxford a Cambridge. Pozná významné univerzity Angicka. MUV, OSR, REV 

Tínedžeri a peniaze  Rozprávame  o zamestnaniach. Dokáže z textu pochopiť pointu, 

vyjadruje svoj názor, pracuje v 

skupinách 

MUV, OSR 

Peniaze „Money“ Trpný rod „The passive“. Tvorí trpný rod - používa prítomný, 

minulý, budúci i predprítomný čas 

FIG 

Rómeo a Júlia Čítanie s porozumením. Reportuje informácie o autorovi, 

vyjadruje sa k dielu. 

OSR, MUV 

The USA Štáty USA, prezident, kongres 

a politické strany. 

Bez väčších problémov podá 

základné informácie o USA. 

MUV, OSR, REV 

Oxford a Cambridge Informácie o mestách, ich kultúre 

a vzdelávaní. 

Pozná tieto mestá, samostatne o nich 

rozpráva a vyjadruje svoj názor. 

OSR, REV, MUV 

 

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 

 


