
                     Anglický jazyk v 3. ročníku  základnej školy 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

 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  2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

3 VH týždenne -  99 VH za školský rok 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia  

Tematický okruh Rozsah  

Rodina a spoločnosť 10  

Rodina – vzťahy v rodine 11  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 12  

Vzdelávanie 12  

Človek a príroda 10  

Voľný čas a záľuby 12  

Výživa a zdravie 12  

Odievanie a móda 10  

Šport nám, my športu 10  

 

 1.   

 Rodina a spoločnosť                                                          

Kompetencie: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou  

Jazyková dimenzia: Časovanie pomocného slovesa to be v jednotnom čísle v jednoduchom 

prítomnom čase. 

2.  

Rodina – vzťahy v rodine 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Vzdelávanie 

Voľný čas a záľuby 

Kompetencie: Vypočuť si a podať informácie 

Jazyková dimenzia: Časovanie pomocného slovesa to be v jednotnom čísle v jednoduchom 

prítomnom čase, tvorba otázky, záporu. Väzba there is/there are – oznamovacia veta, otázka, 

zápor. Opytovacie zámená who, what, where, how. Základné privlastňovacie zámená my, 

your. 

 



 

3.          

Rodina – vzťahy v rodine 

Výživa a zdravie                                   

Kompetencie: Vybrať si z ponúkaných možností 

Jazyková dimenzia: Abeceda, Predložky určujúce miesto on, in, at, Základné číslovky 0-10, 

Prídavné mená, Časovanie slovesa have got v jednotnom a množnom čísle v oznamovacej 

vete, otázka a zápor, Príslovky miesta here, there. 

4.              

Odievanie a móda                                                    

Kompetencie: Vyjadriť názor 

Jazyková dimenzia: Ukazovacie zámená this/these, that/those. Jednotné a množné číslo 

pravidelných podstatných mien Časovanie pomocného slovesa to be v množnom čísle v 

jednoduchom prítomnom čase, tvorba otázky, záporu. 

5.                 

Výživa a zdravie 

Človek a príroda                                                          

Kompetencie: Vyjadriť vôľu 

Jazyková dimenzia: Jednoduchý prítomný čas základných plnovýznamových slovies v 

jednotnom čísle v oznamovacej vete. Osobné zámená I, you, he, she, it. 

 

6.      

 Šport nám, my športu                                           

Kompetencie: Vyjadriť schopnosť  

Jazyková dimenzia: Časovanie modálneho slovesa can v prítomnom čase, tvorba otázky, 

záporu. 

 

Použité prierezové témy: 

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

výchova, Mediálna výchova, Multikultúrna výchova / jej súčasťou je regionálna výchova  

a tradičná ľudová kultúra/, Ochrana života a zdravia, Dopravná výchova, Tvorba projektu  

a prezentačné zručnosti. 

 



Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:  

 identifikovať známe slová,  

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov,  

 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov. 

Čítanie s porozumením 

 identifikovať hlásky, 

  vyhľadať známe slová a základné slovné spojenia, 

  porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy. 

Ústny prejav 

  pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

  odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch 

Písomný prejav  

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže: 

  správne napísať všetky písmená abecedy,  

 správne odpísať slová, krátke vety. 

 

 


