
Učebné osnovy  

  ANGLICKÝ JAZYK v 1. a 2. ročníku  základnej školy 

 

ÚVOD 

Vzdelávací štandard z anglického jazyka v prvých ročníkoch primárneho vzdelávania zahŕňa osahový aj 

výkonový štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu vychádzajúceho zo Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky. Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj 

komunikačných jazykových činností a startégií a ich realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. 

Zároveň poskytuje priestor na vytváranie množstva komunikačných situácií a podporuje činnostne zameraný 

prístup. 

 

1   Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

 Vzhľadom na široké využitie anglického jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života sa dôraz pri 

vyučovaní prvého cudzieho jazyka kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu 

komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v anglickom jazyku je podľa Európskeho 

referenčného rámca (ES, 2007, s.5) založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty 

a názory ústnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb 

jednotlivca. Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. 

2   Ciele predmetu 

 sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet anglický 

jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre prvý stupeň základnej školy pod číslom  2015-5129/        -10A0. 

 

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, aby sa realizoval komunikačný zámer 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 (rozprávanie,           písanie) vytvoriť 

ústny alebo písomný text, 



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

- podporovať kognitívny rozvoj žiakov 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

1.  ročník: 1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

2. ročník:  1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

 

3   Špecifiká vyučovania anglického jazyka v 1. a 2. ročníku primárneho vzdelávania 

 

Dôležitou úlohou vzdelávania anglického jazyka na začiatku primárneho vzdelávania je podpora rozvoja osobnosti 

žiaka. Tá vytvára  základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej i cudzej kultúre. 

Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam.  

Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými 

formami učenia. Základný princíp vyučovania anglického jazyka spočíva v radosti žiakov z učenia sa, vo využívaní 

vysokej miery detskej zvedavosti, ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe je nutné zohľadniť možnosti a schopnosti 

detí a zabezpečiť podmienky, aby sa u žiakov podporovala a rozvíjala: 

 

 motivácia – učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, aktívna spolupráca na 

činnostiach, tvorivosť, flexibilita 

 záujmy – záujem o školu, učenie, predmet anglický jazyk 

 osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatia,vôľové a sebaregulačné vlastnosti, 

emocionálna stabilita, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnzch postojov 

 všeobecné rozumové schopnosti – rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), 

posilňovanie psychických funkcií (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, 

vizuálna, auditívna, kinestetická pamäť, reč).  

 

Proces učenia sa anglického jazyka u žiakov v prvých rokoch primárneho vzdelávania sa opiera o činnosť 

žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Zapájanie viacerých 

zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie 

uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názorno-činnostný charakter a využíva názorné učebné pomôcky 

s možnosťou variabilných aktivít.  

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka: 

 

- vyučovanie orientované na žiaka,  

- činnostný charakter vyučovania,  

- rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov,  

- pozitívna motivácia,  



- názornosť a primeranosť veku,  

- časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny,  

- systematické opakovanie,  

- tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka,  

- rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy  

 

4  Kompetencie 

„Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi konať“ (SERR, 2013, s. 

12, 103). 

4.1 Všeobecné kompetencie 

Žiak dokáže:  

-  osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom 

jazyku,  

- sústrediť sa na prijímanie informácií,  

-  používať získané vedomosti a spôsobilosti.  

4.2 Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak dokáže:  

- používať každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a rozumieť im, 

- získavať základný repertoár slovnej zásoby,  

- ovládať výslovnosť naučenej slovnej zásoby, 

- identifikovať známe slová a porozumieť im, 

- porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu (porozumenie je podporené 

vizuálnymi podnetmi), 

- dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využitím verbálnych i neverbálnych komunikačných 

prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie. 

4.3  Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže:  

- počúvať rôzne dialógy, texty, príbehy v anglickom jazyku, ktoré ako modely dokáže imitovať 

a používať v rozličných situáciách, 

- používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov týkajúcich sa jeho osoby a záujmov. 

4.4  Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

- akceptovať seba ako súčasť skupiny a zmysluplne spolupracovať s ostatnými,    



- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

- uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť. 

 

5   Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie. V 1. a 2. ročníku sa na 

hodinách cudzieho jazyka uplatňuje: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením (len v rovine počiatočného 

zoznamovania sa s anglickou abecedou), rozprávanie a  písanie (len v rovine počiatočného zoznamovania sa 

s anglickou abecedou). 

Receptívne činnosti a stratégie  

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní anglického jazyka v začiatkoch primárneho vzdelávania 

považuje za kľúčový.  

Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako model imituje a používa v 

rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom pre rozvoj ostatných 

komunikačných jazykových činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho 

písomnej podoby. 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže:  

 identifikovať známe slová,  

 porozumieť jednoduchým otázkam a vedieť na ne odpovedať,  

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

 porozumieť konkrétnej informácii vo vypočutom jednoduchom texte za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 identifikovať známe slová,  

 porozumieť jednoduchým otázkam a vedieť na ne odpovedať,  

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

 porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

 porozumieť konkrétnej informácii vo vypočutom jednoduchom texte za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi, 

 porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený zreteľne, 

je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

 

 



Čítanie a písanie  

slovo- jeho obsah, zvukovú a grafickú podobu- sprostredkúvame žiakom, na počiatku výučby cudzieho jazyka, 

ako celok. Jeho opakovaným čítaním a zápisom postupujeme od imitácie k návyku. Najvýraznejším znakom je 

odlišnosť zvukovej a grafickej podoby jazyka. 

- oboznamovať s písanou formou začíname tými slovami, ktoré znejú tak, ako sa píšu, pomôckou by mali 

byť obrázky s predmetmi a vlastnosťami (dog, pen, desk, red, big,..) 

- nasledujú slová, ktoré sa len mierne odlišujú svojou písanou formou od zvukovej podoby (doll, toy, stick,..) 

- potom slová, ktorých sa iba jedna hláska vyslovuje inak, ako sa píše (sun, dad, book, hello,..) 

-    pridávame slová, v ktorých je rovnaké pravidlo pri výslovnosti aj pri písanej podobe    (man- can, hat-cat, 

run-fun,..) 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  

 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže: 

 identifikovať hlásky 

 vyhľadať známe slová  

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 identifikovať hlásky 

 vyhľadať známe slová, jednoduché slovné spoje a krátke vety 

Produktívne činnosti a stratégie  

Ústny prejav - rozprávanie – výkonový štandard 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže: 

 pýtať sa jednoduché otázky jeho každodenného života,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby, 

 nadobudnúť jednoduché jazykové kompetencie v správnom používaní. 

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 pýtať sa jednoduché otázky jeho každodenného života,  

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby, 

 nadobudnúť základné  jazykové kompetencie v správnom používaní, 

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,  

 jednoduchým spôsobom opísať seba, spolužiakov. 

 

 



Písaný prejav - písanie – výkonový štandard 

Písanie v prvých rokoch výučby anglického jazyka sa začína pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa 

písmená, slová, neskôr krátke vety, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak na konci prvého ročníka dokáže: 

 doplniť chýbajúce písmená do slov známej slovnej zásoby 

 správne odpísať jednoduché slová 

Žiak na konci druhého ročníka dokáže: 

 doplniť chýbajúce písmená do slov a slovných spojení známej slovnej zásoby 

 správne odpísať jednoduché slová, slovné spojenia alebo krátke vety 

 

6   Obsahový štandard 

 

Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami jazyka. Všetky 

vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je 

vymedzený preprvý a druhý ročník. Jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka v rámci ročníka sa môžu 

kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková 

dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. Javy, ktoré si žiak 

osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v tomto obsahovom 

štandarde. 

Obsahový štandard – 1. ročník 

 

COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE SITUATION »  

Kompetencia č.1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou « » 

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Relating with others in a 

communicative situation  

Nadviazať kontakt v 

súlade s komunikačnou 

situáciou  

Greeting sb  

Pozdraviť  

Hello./Hi.  

Good morning. I am...  

Good afternoon.  

Good evening  

 

 

Sloveso to be: am 

I´am = I am 

 

Parting  Good night.  



 

 

 

 

COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION »  

Kompetencia č. 2: Vypočuť si a podať informácie « » 

 

Rozlúčiť sa  Goodbye./Bye.  

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Listening to and giving 

information  

Vypočuť si  

a podať informácie  

 

Asking for 

information  

Informovať 

sa  

 

Are you May?  

No, I´m Anna.  

Is this Ben? 

No, this is Tom. 

 

How old are you? 

I´m ..(years old). 

How old is he/she? 

He´s/ She´s ..(years old).  

Where´s he/she from? 

He´s/She´s from.. 

Where is my..? 

Here it is! 

What is yellow? 

What colour are these..? 

 

Is this your..? 

Časova 

 

             Časovanie  slovesa to be 

v jednoduchom   

prítomnom čase, tvorba 

otázok a krátkych 

odpovedí. 

 

 

 

Opytovacie zámená 

where, what 

Otvorené otázky 

 (wh- questions) 

 

 

 

Základné privlastňovacie 

zámená my, your 



 

 

 

 

 

COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS » 

Kompetencia č. 3: «Vybrať si z ponúkaných možností « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION » 

Krátka odpoveď: 

Yes, it is./ No, it isn´t. 

 

 

Zavreté otázky (yes/no 

questions) 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Choosing from  

given options  

Vybrať si  

z ponúkaných možností  

 

 

 

Identifying  

Identifikovať  

 

Where´s my/your 

teddy? 

Teddy´s on the..  

 

Veršovanka: Ten fat 

sausages. 

 

 

The house is big/ 

small/ tall/ short. 

 

 

 

Predložky určujúce miesto 

on, in, under, behind, next 

to.  

 

Čísla 1-10 

 

Prídavné mená 

 big, small, tall, short, 

beautiful, yellow, orange, 

red, pink, black white, 

purple, blue 

  

Opytovacie zámená  

Where/ What colour..? 
 

Describing  

Opísať  

 

What´s in the picture? 

 



Kompetencia č. 4: »Vyjadriť názor «  

 

 

 

 

  

 

 

 

COMPETENCE 6: « EXPRESSING ABILITY » 

Kompetencia č. 6: « Vyjadriť schopnosť » 

 

 

 

 

COMPETENCE 11: « SETTING, STATING, TAKING A STANCE TOWARDS RULES AND 

OBLIGATIONS »  

Kompetencia č. 11: « Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam » 

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Expressing an opinion  

Vyjadriť názor  

 

 

Expressing an 

opinion  

Vyjadriť 

názor  

 

 

The baby´s ... 

 

Prídavné mená 

happy, sad, angry, 

beautiful, ugly  

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Expressing ability  

Vyjadriť schopnosť  

 

Expressing ability to 

do sth  

Vyjadriť schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť  

 

Can you spell it, 

please? 

It´s .. 

 

 

Modálne sloveso can  

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  



 

COMPETENCE 14: « MAKING AND RESPONDING TO AN OFFER » 

Kompetencia č. 14: « Dať ponuku a reagovať na ňu » 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING » 

Kompetencia č. 17: « Reagovať pri prvom stretnutí » 

 

 

 

Setting, stating, taking  

a stance towards rules 

and obligations  

 

Stanoviť, oznámiť a 

zaujať postoj  

k pravidlám alebo 

povinnostiam  

 

 

Expressing a 

command/prohibition  

Vyjadriť príkaz/zákaz  

 

Tidy up your pencils/ 

pens/ books! 

 

 

Let´s do it again! 

Put your hand 

up/down! 

 

Rozkazovací spôsob 

Množné číslo 

pravidelných 

podstatných mien 

Spojenie  Let´s + 

sloveso 

Frázové slovesá 

stand up, sit down  

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Making and responding 

to an offer  

 

Dať ponuku a reagovať  

na ňu  

Asking sb for sth 

  

Žiadať niekoho o 

niečo  

Can I sit down/ open the 

door?  

Yes, of course. 

Sloveso can v žiadosti.  

 

  

 

 

Rozkazovací spôsob 

Suggesting sb do 

sth  

Navrhnúť 

niekomu, aby 

niečo urobil  

 

Robot, open the door! 

Say „Hello!“ 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacting at the first 

meeting  

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí  

 

  

Introducing sb 

Predstaviť 

niekoho  

This is my friend Kim.  

Nice to meet you.  

Sloveso to be 

 

 

Opytovacie zámeno 

where 
Introducing 

oneself  

Predstaviť sa  

What´s your name? 

My name´s..  

Nice to meet you. 

Where are you from? 

I´m from.. 

This is my house. 

See you later. 

 

Responding to an 

introduction  

Reagovať na 

predstavenie 

niekoho  

Hello.  

How are you?  

I´m fine, thanks.  



Obsahový štandard – 2. ročník 

COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE SITUATION »  

Kompetencia č.1: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou « » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION »  

Kompetencia č. 2: Vypočuť si a podať informácie « » 

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Relating with others in a 

communicative situation  

Nadviazať kontakt v 

súlade s komunikačnou 

situáciou  

Greeting sb  

Pozdraviť  

Hello./Hi.  

This is (name).. 

Nice to meet you (too). 

Hello.  

Good morning. I am...  

 

 

Sloveso to be: am 

I´am = I am 

 

Parting  

Rozlúčiť sa  

See you tomorrow. 

Goodbye! 

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Listening to and giving 

information  

Vypočuť si  

a podať informácie  

 

Asking for 

information  

Informovať sa  

 

Where´s/Where are 

my..? 

Here i tis! Here they are! 

 

What are you wearing? 

 

Opytovacie zámená 

where, what 

Otvorené otázky 

 (wh- questions) 

Spojenie prídavného 

a podstatného mena vo 

vete 



 

COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS » 

Kompetencia č. 3: «Vybrať si z ponúkaných možností « 

 

I´m/He´s/ She´s wearing 

red trousers. 

 

What´s in your room? 

There is a lamp./ There 

are two chairs. 

Is there a computer in 

your house? 

Yes, there is/are. No, 

there isn´t/aren´t. 

 

 

There is/ There are + 

podstatné meno + 

poloha 

Tvorenie otázky 

Krátke odpovede 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 

 

Choosing from  

given options  

Vybrať si  

z ponúkaných možností  

 

 

 

Identifying  

Identifikovať  

 

Where´s your ruler? 

Here it is. It´s in my 

pencil case. 

 

This is my home. This is 

the living room. 

Where do you live?  

I live in a house/ a flat. 

 

Predložky určujúce 

miesto on, in, under, 

behind, next to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sloveso  have got  

 

 

 

 

 

Describing  

Opísať  

 

Have you got brown 

eyes? 

I´ve got blue eyes. 



 
 

 

 

 

 

 

COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION » 

Kompetencia č. 4: »Vyjadriť názor «  

 
 

COMPETENCE 6: « EXPRESSING ABILITY » 

Kompetencia č. 6: « Vyjadriť schopnosť » 
 

 
 

COMPETENCE 9: « EXPRESSING INTERESTS AND TASTES » 

Kompetencia č. 9: « Predstaviť záľuby a vkus » 
 

My mum´s got long hair. 

Has she got..? 

Yes, she has./No,she 

hasn´t. 

 

Zápor hasn´t got 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 
 

Expressing an opinion  

Vyjadriť názor  

 

Expressing an 

opinion  

Vyjadriť 

názor  

 

What´s he/she doing? 

She´s singing./ He´s 

dancing. 

 

Prítomný priebehový čas 

v 3. osobe jednotného čísla  

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 
 

Expressing ability  

Vyjadriť schopnosť  

 

Expressing 

ability to do sth  

Vyjadriť 

schopnosť 

vykonať nejakú 

činnosť  

 

I can ride a bike.  

 

 

 

 

Can you dance?  

Yes, I  can. 

No, I  can´t. 

 

Časovanie modálneho 

slovesa can v prítomnom 

čase  

Plnovýznamové slovesá 

v prítomnom čase sing, 

jump, drive, run, swim, 

Tvorba otázky a krátkej 

odpovede. 

 Zápor can´t 

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  



 

 

 

 

COMPETENCE 11: « SETTING, STATING, TAKING A STANCE TOWARDS RULES AND 

OBLIGATIONS »  

Kompetencia č. 11: « Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam » 
 

 
 
 

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING » 

Kompetencia č. 17: « Reagovať pri prvom stretnutí » 
 

 
 
 

Expressing interests 

and tastes  

 

Predstaviť záľuby a vkus  

Expressing 

likes and 

respects  

Vyjadriť, čo 

mám rád, čo sa 

mi páči, čo 

uznávam  

I like lions. 

What´s your favourite 

animal? 

It´s  the../ My favourite 

animal is.. 

It is beautiful.  

Do you like..? 

Jednoduchý prítomný čas 

základného  plnovýznam.  

slovesa like v 1. osobe 

jed.čísla 

 

Pomocné sloveso do v 

otázkach 

 

Zápor don´t like 

 

 

 

 

Expressing 

dislikes about 

sb/sth  

Vyjadriť, že 

niekoho/ niečo 

nemám rád  

I don´t like monkeys.  

 

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 
 

Setting, stating, taking  

a stance towards rules 

and obligations  

 

Stanoviť, oznámiť a 

zaujať postoj  

k pravidlám alebo 
povinnostiam  

 

 

Expressing a 

command/prohi

bition  

Vyjadriť 

príkaz/zákaz  

 

 

Touch your toes/ head/ 

eyes..! 

 

Can you touch your 

nose/ back/leg..! 

Yes,I can. / No I can´t.  

 

 

 

 

 

Rozkazovací spôsob  

Kompetencie  

 

Funkcie  Interakčné schémy  Jazyková dimenzia  

 
 

Reacting at the first 

meeting  

Introducing sb 

Predstaviť 

niekoho  

My family. 

Who is this? 

This is my mum/ dad.. 

 

Sloveso to be 

Opytovacie zámeno who 



 

 

7   

 

 

 

 

 

Tematické okruhy 

Tematické okruhy a podtémy sú v zásade spoločné pre všetky cudzie jazyky. Slovná zásoba má istú tematickú 

príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých komunikačných témach prelína. Naplnenie každého tematického 

okruhu konkrétnou slovnou zásobou sa odvíja od používaných materiálno-didaktických prostriedkov a 

korešponduje s rozvíjanými kompetenciami, ktoré sú stanovené v obsahovom štandarde.  

Rodina a spoločnosť  

Osobné údaje, Rodina - vzťahy v rodine  

Náš domov  

Môj dom/byt , Domov a jeho okolie  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Ľudské telo , Fyzické charakteristiky  

Človek na cestách  

Dopravné prostriedky  

Vzdelávanie  

Škola a jej zariadenie, Učebné predmety  

Človek a príroda  

Zvieratá, Počasie, Rastliny 

Voľný čas a záľuby  

Záľuby  

Výživa a zdravie  

Zdravé stravovanie, Jedlá  

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Zbližovanie kultúr 

 

Reagovať pri prvom 
stretnutí  

 
  

 These are my two 

brothers. 

Množné číslo pravidelných 

podstatných mien 

 

 

 

Číslovky 1- 10 

Responding to 

an introduction  

Reagovať na 

predstavenie 

niekoho  

What´s your name? 

My name´s ..  

How old are you?  

I´m seven. 

Can you spell your 

name? 



 Odievanie a móda  

Základné druhy oblečenia 

 Šport nám, my športu  

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne  

Obchody  

Obchody a nakupovanie  

Krajiny, mestá a miesta  

Moja krajina a moje mesto  

Vzory  

Dieťa a jeho vzory 

Pri  každej z týchto tém rozvíjame u žiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o počúvanie s 

porozumením, ústny prejav- hovorenie, čítanie s porozumením a písaný prejav - písanie. 

V 1. a 2. ročníku sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne emocionálne 

zážitky prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov (fungovanie s maňuškou, hračkami, 

obrázkami), prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, dramatizácií, využitím IKT. Dôležitá je tu 

aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ročník 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia   

 

Rodina a spoločnosť .........................................  4 VH 

Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Domov a bývanie .................................................6 VH 

Môj dom/byt  

Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie ........................................ 3 VH 

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Doprava a cestovanie ..........................................2 VH 

Dopravné prostriedky  

Vzdelávanie.......................................................... 1 VH  

Čísla 1-20   

Človek a príroda.................................................. 6 VH  

Zvieratá  

Počasie  

Voľný čas a záľuby ............................................. 1 VH 

Záľuby  

Výživa a zdravie .................................................. 3 VH  

Zdravé stravovanie  

Jedlá  

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  ............... 4 VH 

Rodinné sviatky  

Zbližovanie kultúr  

Odievanie a móda ................................................. 2 VH 

Základné druhy oblečenia 

Vzory ...................................................................... 1 VH  

Dieťa a jeho vzory 

 

 



2.ročník 

 
Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne -  33 VH za školský rok 

 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia   

Rodina a spoločnosť .........................................  6 VH 

Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine, širšie príbuzenstvo 

Domov a bývanie ..............................................  7 VH 

Môj dom/byt  

Domov a jeho okolie 

Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie ........................................ 2 VH 

Fyzické charakteristiky  

Doprava a cestovanie ..........................................1 VH 

Dopravné prostriedky  

Vzdelávanie........................................................... 3 VH  

Škola a jej zariadenie 

Čísla 1 -30   

Človek a príroda................................................... 2 VH  

Čas 

Počasie  

Výživa a zdravie ................................................... 4 VH  

Zdravé stravovanie  

Jedlá  

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  ............... 2 VH 

Zbližovanie kultúr  

Odievanie a móda ................................................. 2 VH 

Základné druhy oblečenia 

Športy nám, my športu ......................................... 1 VH 

Druhy športu: zimné a letné 

Obchody ................................................................. 3 VH 

Obchody a nakupovanie 

 

 



8  Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových činností a stratégií 

 Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

V počiatočných etapách je vyučovanie anglického jazyka zamerané na nácvik správnej výslovnosti, budovanie 

aktívnej slovnej zásoby a komunikačných jazykových činností a stratégií. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: 

počúvanie ako jazykový vzor a zdroj gramatických prostriedkov a produktívne činnosti, ústny prejav, v 

ktorom dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza - rôzne druhy opakovania. Na začiatku výučby žiaci musia 

veľa počúvať. 

Každá cudzojazyčná rečová činnosť učiteľa by mala byť sprevádzaná jeho neverbálnymi komunikačnými 

prejavmi (mimika, gestikulácia, názorný, napr. obrázkový materiál), mala by byť motivujúca, aby žiaci radi 

počúvali. Ústny prejav žiakov sa na tomto stupni realizuje väčšinou imitatívnou formou (opakovanie 

jazykových štruktúr alebo len jednotlivých slov). 

 

Začiatky čítania a písania  

Počiatočný kontakt s písomnou formou cudzieho jazyka je vizuálny. Vychádza zo slovnej zásoby, ktorú si 

žiaci osvojili prostredníctvom počúvania. Nácvik čítania s porozumením má byť odstupňovaný - obrázky, 

slová, slovné spojenia, krátke vety.  

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová, ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí, vedia ich 

vyslovovať, poznajú ich konkrétny význam). V prvej etape sa vytvára asociácia medzi zvukovou/hovorenou 

podobou slova a konkrétnou predstavou jeho významu (napr. obrázok). V začiatkoch čítania je k tejto 

predstave priradená písomná podoba slova a žiaci ho čítajú s naučenou správnou výslovnosťou a s 

porozumením. Žiaci pokračujú v čítaní slovných spojení a jednoduchých viet. 

Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po fáze vizuálneho kontaktu s písomnou podobou známych 

slov. Písanie sa najskôr obmedzuje na odpisovanie slov. Pri písaní slovných spojení a jednoduchých viet 

pracujú žiaci pomocou modelového textu. Nácvik čítania a písania v anglickom jazyku musí byť veku 

primeraný a postupný, čo sa týka obsahu aj nárokov na žiaka. 

Komunikačný kontext sa vytvára prostredníctvom krátkych a jednoduchých textov, ktoré sú primeraným 

spôsobom upravené pre komunikačnú úroveň žiakov a sú v súlade s vekovými osobitosťami žiakov mladšieho 

školského veku, napr.: obrázkové príbehy, ukážky z rozprávok, pohľadnice, pokyny, dotazníky, ilustrované 

opisy, plagáty, texty detských piesní. 

 

9 Hodnotenie žiakov 

V počiatočnej fáze učenia sa anglického jazyka v 1. a 2. ročníku primárneho vzdelávania  má hodnotenie 

žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

Obsah hodnotenia  



Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie hlások, 

slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. 

Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  

Ústny prejav (rozprávanie): úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v kontexte 

situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať 

správnej výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií vo vete, čítanie slov a slovných spojení s 

porozumením).  

Písaný prejav (písanie): úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci 

dopĺňajú do slov písmená, odpisujú slová a slovné spojenia, neskôr krátke vety. Úlohy musia byť autentické 

a pre žiakov zaujímavé.  

Spôsoby hodnotenia:  

 Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú 

žiakom známe z vyučovacieho procesu).  

 Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii 

a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, 

pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.  

 Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných 

cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie 

metódy sebahodnotenia patria: portfólio, Portfólio obsahuje zbierku prác, ktoré žiak vytvorí 

počas školského roka. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod. 

 

Použité prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna 

výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a  ľudová kultúra, Dopravná výchova – výchova 

k bezpečnosti v cestnej premávke, Ochrana života a zdravia. 

 



 


