
Predmet: ANGLIČTINA HROU 

 

1. Charakteristika predmetu 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

 Na hodine konverzácie anglického jazyka sa žiaci učia komunikovať zrozumiteľne, vo 

formálnom a neformálnom štýle vzhľadom na situáciu a partnera komunikácie.  

 

5.ročník 

Počet hodín týždenne:  1 

Počet hodín ročne:       35 

 

 

 

2. Obsah vzdelávania 

 

Cieľ a kľúčové 

kompetencie 

Tematický celok Obsahový 

štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Komunikovať o 

bežných 

spoločenských 

situáciách 

I. Počasie, čas Koľko je 

hodín, ročné 

obdobia 

Popis 

jednotlivých 

ročných období 

Vedieť určovať 

čas 

3h 

Použitie 

čísloviek 

v bežnom živote 

II. Číslovky Precvičovať 

číslovky 

hravou formou 

Používanie 

čísloviek do 50 

3h 

Pochopiť vety, 

výrazy a slová, 

ktoré sa žiaka 

priamo týkajú 

a používať ich 

v komunikácií 

III. Môj život Moje záľuby, 

rozprávať sa 

o sebe, moji 

kamaráti 

Opis osoby, 

vedieť vyjadriť  

túžby, záujmy, 

city 

4h 

Naučiť žiaka 

ceniť si prírodu 

okolo nás, 

chrániť zeleň 

a zvieratá 

IV. Príroda Ročné 

obdobia, 

domáce 

zvieratá, 

Zachráňme 

zvieratá 

Opis ročných 

období,  

7h 

Požiadať 

o jednoduché 

informácie 

V. Voľný čas Hudba, šport, 

záľuby 

Vedieť používať 

jednoduché 

vyjadrenie 

názorov, 

postupov, 

záujmov, strachu 

4h 

Podať  opis 

a charakteristiku 

ľudí a 

podmienok 

v rodine, opis 

VI. Rodina Ja a moja 

rodina, môj 

dom, 

mestá/dediny, 

kde bývame 

Stručne 

a krátkymi 

vetami 

predstaviť 

a charakterizovať 

3h 



každodenných 

zvyklosti 

osoby /veci 

Vyvíjanie 

estetického 

vkusu  

VII. Šaty Nakupovanie, 

športové šaty, 

oblečenie 

Vedieť popísať  

oblečenie, klásť 

otázky na danú 

tému   

Požiadať rôzne 

jednoduché 

informácie 

7h 

Podať 

jednoduché 

informácie, 

sformulovať  

svoje myšlienky 

VIII. Škola Život v škole,, 

predmety ktoré 

mám rád- 

nemám rád, 

ambície, čím 

chcem byť 

Vedieť vyjadriť 

čo sa mi páči 

a čo nie 

V jednoduchých 

pojmoch 

vyjadriť svoje 

pocity a 

vďačnosť 

4h 

 

 

3.  Metódy a formy práce 

 

 Pri vyučovaní konverzácie anglického jazyka sa používajú nasledujúce metódy: 

 Vysvetľovanie, rozhovor 

 Hodiny členiť na úvodné, opakovacie/upevňovacie 

 Učebné látky si osvojovať priebežne vo všetkých častiach vyučovacích hodín 

 Využívať názorné pomôcky- tabule, obrázkový materiál, mapu 

 Využívať motivačné metódy: osobný príklad, vzor, poskytnúť pozitívny zážitok, 

využívať problémové situácie 

 

Komunikácia je zameraná na tvorbu dialógov, monológov, na tvorbu jednoduchých viet. 

Cieľom je súvislá konverzácia o bežnej téme. Samostatná práca žiaka, aby vedel jazyk využiť 

v bežnom živote. 

 

4.  Učebné zdroje 

 

Učebné zdroje pre žiakov sú učebnice , odborná literatúra, odborné časopisy, náučné 

slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky. 

Učebnica: Project 1 

Časopisy: Friendship, Hello 

Slovníky: Maďarsko-Anglický slovník, Anglicko- Maďarský slovník, Collins English 

Dictionary 

Materiálno-technické a didaktické prostriedky: Video kazety, zvukový záznam, mapa, 

obrázky. 

 

 

 

 

5.  Hodnotenie predmetu 

 

Anglický jazyk je  jedným z najpoužívanejších cudzích jazykov.  



Dôležitou úlohou školy je  pomôcť deťom rozvíjať širokú škálu komunikačných schopnosti 

vrátane cudzích jazykov a aj schopností orientovaných na dialóg medzi  kultúrami. Dôležitý 

a nutný krok je komunikácia, ktorá je kľúčom k naučeniu sa cudzieho jazyka. 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, kde 

žiaci používajú základné vetné modely a vedia komunikovať pri témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení. 

 


