
Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠkVP 

1 hodina týždenne / 33 hod. ročne 

Ročník prvý 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov ŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov ŠVP iŠVP pre 1. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 1 –  primárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále zmenšuje. 

Sústavne sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a jazykov. 

Vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského 

života. V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích 

jazykov a záujem zo strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen 

rodičia, ale aj celospoločenský vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada 

dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré vedomosti a komunikatívne zručnosti. Jednou z 

možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov. 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka je oblasť, ktorá je v našej krajine ešte tak trochu 

"terra incognita". Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania, poukazujú 

však nato, že skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

 otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 

 odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 

 pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 

 uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 

 

Vo vyučovacom predmete anglický jazyk v 1.ročníku  sa zvyšuje v UP v iŠkVP  časová 

dotácia o 1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije na prípravu žiakov v oblasti 

produktívnych komunikačných jazykových činností a stratégií, hlavne na rozvoj počúvania 

s porozumením a  hovorenia.  

2. CIELE PREDMETU  

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 



 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

 má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, 

kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

 

3. VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ A OBSAHOVÝ ŠTANDARD 

Obsah 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z 

reálií krajiny (cultural studies). V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú 

dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) 

prostriedky. V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. 

Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Vyučovanie anglického 

jazyka v 1. ročníku je založené na komunikatívnej jazykovej vyučovacej metóde, ktorá 

rozvíja komunikačné jazykové kompetencie pomocou vhodne zostavených úloh a cvičení. 

Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci kontextu (napr. slová, 

ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). 

Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich 

systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 Používať každodenné výrazy, slovné 

spojenia a jednoduché vety a 

rozumieť im.  

 Identifikovať základný repertoár 

slovnej zásoby — izolovaných slov 

(farby, predložky miesta, prídavné 

mená, čísla, hračky, pokyny a 

povely). 

 Identifikovať opytovacie zámeno , 

what, where  v spojitosti s pýtaním sa 

na farby a miesta. 

 Porozumieť hlavnej myšlienke 

vypočutého jednoduchého  textu  

podporovanej vizuálnymi podnetmi. 

 Imitovať a voľne použiť naučenú 

slovnú zásobu v reálnej situácii. 

 Vedieť opísať vec, alebo osobu. 

 Ovládať výslovnosť naučeného textu. 

 Nadobudnúť plynulosť v hovorení 

a slovnej zásoby pomocou piesne. 

 

 Nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou. 

 Reagovať pri prvom stretnutí. 

 Stanoviť a prijať pravidlá, alebo 

povinnosti. 

 Ponúknuť a reagovať na ponuku. 

 Vyjadriť svoj názor. 

 Vypočuť si a podať informácie. 

 Vybrať si z ponúknutých možnosti. 

 Reagovať na situáciu. 

 Vnímať a prejavovať svoje city. 

 Vyjadriť slovné spojenia pohybom. 

 

 

 



 

4. ĎALŠIE ODPORÚČANIA  

Učiteľ sám musí rozhodnúť o rozsahu slovnej zásoby v jednotlivých témach  

a o pracovnom tempe detí. Využitie jazykových prostriedkov má len charakter 

odporúčania. 

 

HODNOTENIE 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s 

Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, ktoré schválilo MŠ SR 

pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1. 5. 2011.  Anglický jazyk v 1. ročníku 

klasifikujeme.  

Počúvanie s porozumením: Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú 

demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie 

obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  

Ústny prejav: Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej 

intonácii. 

 

 

 

 

 

 


