
Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 

iŠVP/iŠkVP 

3 hodiny týždenne,  99 hodín ročne / 1 hodina = 33 hodín ročne 

Spolu 132 hodín 

Ročník piaty 

Škola Základná škola s materskou školou Kamienka 

Názov iŠkVP Inovovaný školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 113 

Kód a názov iŠVP iŠVP pre 2. stupeň ZŠ v Slovenskej republike 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet anglický jazyk jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 

menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké 

využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, 

cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na 

praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný 

prístup.  Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, 

s. 5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a 

písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a 

potrieb jednotlivca.  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie úrovne 

A1 je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu v prvom cudzom 

jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ. Charakteristika ovládania anglického 

jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

 

 

 

 

 

2 CIELE PREDMETU   

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho 

predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci 

musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie. 

 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať. Dokáže predstaviť 

seba aj iných a 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 (SERR, 2013, s. 26).  



 Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval 

vymedzeným spôsobom, 

  v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

  v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný 

prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

  používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele.  

 

 Vo vyučovacom predmete anglický jazyk sa navyšuje v UP v iŠkVP časová dotácia o 1 

hodinu. Tieto vyučovacie hodiny sa použijú na zmenu kvality výkonu žiakov hlavne v oblasti 

komunikačných jazykových činností a stratégií. 

 

3  KOMPETENCIE  

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali vďaka 

svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť vzdelávacie 

úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom 

vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, s. 12, 103).  

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:  

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať cudzincom, ktorí sú 

v jeho vlastnej krajine,  

 vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria daným jazykom 

a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,  

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v 

škole sú:   

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním rozmanitých 

zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese riešenia 

problémov,  

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.  



3.1 Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

Žiak dokáže:  

 uvedomelo získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si a používať  stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjaťkomunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s 

poznaným, systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať 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 cudzí jazyk,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

3.2  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 komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné vo 

vybraných krajinách, kde sa hovorí anglickým jazykom.  

Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky:  

 jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  

3.2.1  Jazykové kompetencie  

Žiak dokáže:  

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu,  



 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich 

sa na dané konkrétne situácie,  

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

súčasťou osvojeného repertoáru,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, zrozumiteľnú 

pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi pochádzajúcimi z 

jazykovej skupiny daného učiaceho sa,  

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

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

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 – 

119). 

3.2.2 Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa 

atď. (SERR, 2013, s. 123). 

3.2.3 Pragmatické kompetencie  

Žiak dokáže:  

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“,  

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej 

známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 127, 131). 

4  VZDELÁVACÍ ŠTANDARD  -- VÝKONOVÝ  A  OBSAHOVÝ  ŠTANDARD 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie. 

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami 

jazyka. Prehľad všetkých kompetencií s funkciami, interakčními schémami, jazykovou, 

diskurznou a interkultúrnou dimenziou je uvedený na stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú nepovinné a 

dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií jazyka.   

Tematické okruhy  a slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné.  Vybraná odporúčaná 

lexika je uvedená na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. 

 

Výkonový štandard 

Počúvanie s porozumením 
Žiak dokáže:  

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam,  



 porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi,  

 porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, konkrétnych 

potrieb  

 

Čítanie s porozumením 

Žiak dokáže:  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, 

vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť 

späť,  

 porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  

 rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch,  

 získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,  

 riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými   orientačnými pokynmi  

 

Písomný prejav 

Žiak dokáže:  

 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa, telefón a podobne,  

 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, 

v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

 

Ústny prejav – dialóg 

Žiak dokáže:   

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho 

opakovania reči, preformulovania a spresnení,  

 porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a 

pomaly,  

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako 

sa má,  

 predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

 rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché 

informácie  

 

Ústny prejav – monológ  
Žiak dokáže:  

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,  

 opísať seba, čo robí, kde žije  

 

 

 

Obsahový štandard 

Kompetencie Funkcie (Interakčné schémy) Jazyková dimenzia 

1. Nadviazať 

kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

 Upútať pozornosť (Excuse me, please. Sorry.) 

 Pozdraviť (Hello. Hi, how are you today? 

Good morning, how are you doing? ) 

 Odpovedať na pozdrav (Fine, thanks. I am 

well, and you?  ) 

 Poďakovať sa a vyjadriť uznanie (That’s very 

Slovosled vo vetách v 

prítomnom jednoduchom 

a priebehovom čase, 

tvorba otázky, odpovede, 

záporu.  



kind of you. You are welcome. Not at all. No 

problem.) 

 Rozlúčiť sa (See you. Have a nice 

day/weekend.) 

2. Vypočuť si a 

podať 

informácie 

 Informovať sa (Are you a student? Is there a 

bank near here? How many brothers have you 

got? How can I get to the bank, please? Where 

is the bank? How much does it cost? Were you 

at the cinema yesterday? What´s the time?) 

 Potvrdiť a trvať na niečom ( Yes, I do. No, I, 

don´t. Yes, I am. No, I am not. Yes, there 

is/there are. No, there are not/there is not. I 

want/I don´t want.) 

 Začleniť informáciu (Martin is my brother. It 

is not mine. I live in Bratislava. She lives in 

that street. My sister’s name is Audrey.) 

 Odpovedať na požadavky (Yes, of course. No, I 

am sorry. Yes, I do. No, I don´t. The bus leaves 

at ten o´clock.) 

Časovanie pomocného 

slovesa to be, have got a 

základných 

plnovýznamových 

slovies v jednoduchom 

prítomnom čase, tvorba 

otázky, odpovede a 

záporu.  

Opytovacie zámená who, 

where, why, what, when, 

which, how, how 

much/how many. 

 Privlastňovacie prídavné 

mená a zámená. 

3. Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

 Identifikovať (John´s working in France now. 

It´s raining again. The train ticket is 30 

pounds. The school is on the left.) 

 Opísať (She´s tall. She´s very friendly. She´s 

got long hair. She´s wearing a blue dress. 

Edwin is a really good friend. It´s got a long 

tail.) 

Neurčitý a určitý člen. 

Základné číslovky 30 - 

100.  

Intenzifikátory really, 

very.  

Prítomný priebehový čas 

základných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, záporu a 

rozkazu. 

4. Vyjadriť 

názor 
 Vyjadriť názor ( This house is bigger than our 

house. That dress is nice. ) 

 Vyjadriť súhlas (Yes. That’s a good idea.) 

 Vyjadriť nesúhlas ( No, I don’t. No, I don’t like 

it) 

Pravidelné stupňovanie 

krátkych prídavných 

mien. 

5. Vyjadriť 

vôľu 
 Vyjadriť želania ( I want to live with my 

parents. I need a large room.) 

 Vyjadriť plány (What are your plans? Are you 

going out tonight? We are meeting on Sunday. 

We are going to sing.) 

Sloveso want + 

neurčitok.  

Sloveso need + 

podstatné meno. 

 Vyjadrenie budúceho 

deja pomocou to be 

going to. 

6. Vyjadriť 

schopnosť 
 Vyjadriť vedomosti ( I can speak French.) 

 Vyjadriť neznalosť (I can’t speak German.) 

 Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnost 

(He can swim very well. I can swim, but not 

very well. He plays football and his sister goes 

dancing) 

Časovanie modálneho 

slovesa can, could, 

tvorba otázky, odpovede 

a záporu.  

Spojky and, but, 

because.  

7. Vyjadriť 

pocity 
 Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie (I’m 

really happy. I’m glad. It’s wonderful! Great! 

Fantastic! She likes her new red bike. You’re 

lucky.) 

 Vyjadriť smútok, skľúčenosť (It is very sad. 

What a pity! ) 

Prídavné mená miery, 

farby a kvality v 

základnom tvare. 



8. Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

 Zistiť spokojnosť/nespokojnost (What’s the 

matter? What happened? Do you like the food? 

Did you like the party?) 

Jednoduchý minulý čas 

pravidelných slovies, 

tvorba otázky, odpovede 

a záporu.  

Wh- otázky.  

9. Predstaviť 

záľuby a vkus 
 Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam (What do you like (doing)? I love/like 

English. I like reading because it’s interesting. 

My brother plays computer games. I always go 

shopping on Saturdays. I´d like a cake.) 

 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád (I don’t 

like it (very much).) 

Like/love/hate + sloveso 

+ ing.  

Príslovky sometimes, 

never, always, 

yeasterday.  

Väzba I´d like. 

11. Stanoviť, 

oznámiť a 

zaujať postoj k 

pravidlám 

alebo 

povinnostiam  

 Vyjadriť príkaz/zákaz (Go home. Go away! 

Don´t talk to the driver.) 

 Žiadať o povolenie a súhlas  (Could/Can I go 

now? Could I use your phone.) 

 Dať súhlas (Yes, OK. Sure, no problem.) 

Modálne slovesá can, 

could, tvorba otázky a 

záporu.  

12. Reagovať 

na porušenie 

pravidiel alebo 

nesplnenie 

povinností 

 Ospravedlniť (sa) ( I’m sorry. I was ill 

yesterday. I couldn´t come to school. Sorry 

for/about that. Excuse me.) 

Minulý jednoduchý čas 

slovies to be, to have.  

14. Dať 

ponuku a 

reagovať na ňu  

 Žiadať niekoho o niečo (Give me some coins, 

please. Speak slowly, please. Can you repeat 

that?) 

 Odpovedať na žiadosť (Oh, yes. Of course. No, 

I’m sorry. I’m afraid can’t because...) 

 Ponúknuť pomoc (Can I help you with your 

bag?) 

 Odpovedať na návrh (OK. Oh, thank you. Yes, 

please. That’s very kind of you. No, thanks 

very much.) 

Vyjadrenie množstva 

pomocou any, some, a 

lot of. 

Zdvorilé ponuky s 

pomocou can/could.  

17. Reagovať 

pri prvom 

stretnutí 

 Predstaviť niekoho (This is my very good 

friend Jane. She’s English. Can I introduce 

you to my mother?) 

 Predstaviť sa (My name´s Tina Jones. I’m from 

the USA. I´m American.) 

 Reagovať na predstavenie niekoho (How do 

you do? Nice to meet you. How are you? Fine, 

thanks. And you? )  

 Privítať (Come in.) 

Prítomný jednoduchý čas 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, rozkazu a 

záporu. 

18. 

Korešpondovať 
 Začať list (Dear Mary, Hello/Hi, Mary. How 

are you? Thank you for your letter. Did you 

like your holiday?) 

 Ukončiť list (Bye, Love, See you soon, All the 

best) 

Minulý jednoduchý čas 

nepravidených 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky, 

odpovede, záporu. 

19. 

Telefonovať 
 Začať rozhovor (Hello. Hi, Mr. King, it´s 

Mary. Hold on… Is that Liz? Can I speak to 

Jo, please?) 

 Udržiavať rozhovor (Just a minute/a moment. 

It´s better to call tomorrow.) 

 Ukončiť rozhovor (See you on Sunday. Bye. 

All right. Goodbye.) 

Nepravidelné 

stupňovanie prídavných 

mien good, bad.  



5 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 

1.  Človek vo sfére peňazí 

 
Kompetencia Učivo Výstup, očakávania 

3 

Osvojiť si základné etické 

súvislosti problematiky 

bohatstva, chudoby 

a dedenia. 

Moja rodina 
Poukázať na rozdielne životné podmienky 

v rodinách. 

 

 

 


