
Názov ŠVP ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník 3.ročník 

Rozsah ŠVP  3   hodina/týždeň ,ŠkVP  0  hodina/týždeň   Spolu :  99  hodín/rok 

 

Anglický jazyk 

3. ročník 

vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy 

 

1. Charakteristika učebného predmetu anglický jazyk a jeho význam v obsahu  

vzdelávania v 3. ročníku ZŠ 

Vyučovania anglického jazyka už v mladšom školskom veku má pozitívny vplyv na  

celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa  

schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa  

žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v anglofónnych krajinách. 

Žiakom sa otvára nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa  

voči iným kultúram. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť  

pre svet. 

Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci 3. ročníka ZŠ dosiahnuť časť  

komunikačnej úrovne A.1.1 +, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky  

(ďalej len: referenčného rámca). Kompletnú úroveň A1 podľa referenčného rámca majú  

dosiahnuť žiaci po skončení 5. ročníka ZŠ.  

Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je nasledujúca: 

„Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je  

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

seba ja 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.“ (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, str. 26)  

 



2. Ciele učebného predmetu anglický jazyk v 3. ročníku ZŠ 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových  

kompetencií tým, že vedie žiakov k: 

- získavaniu nových kompetencií 

- opakovaniu si naučených vedomostí 

- využívaniu vedomostí z iných predmetov 

- hodnoteniu svojich pokrokov 

- rozvoju sociálnych kompetencií - spolupráca vo dvojiciach, alebo v skupinách 

- socializácií detí 

- využívaniu anglického jazyka v bežnom živote 

- učeniu sa samostatnosti pri učení 

- záujmu o anglicky jazyk a kultúru anglicky - hovoriacich krajín 

- lepšiemu poznaniu sveta a podporovanie národného sebavedomia v nadnárodnom kontexte  

- celkovému vývinu dieťaťa a podpore emocionálnych, kreatívnych, sociálnych  

a kognitívnych schopností 

- využívaniu vlastného jazykového portfólia ako nástroja sebahodnotenia 

- samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu a tvorivú prácu so  

zmysluplným využívaním IKT 

 

3. Obsah učebného predmetu anglický jazyk v 3. ročníku 

Na hodinách anglického jazyka sa snažíme vytvoriť hravú atmosféra, v ktorej sa dieťa  

môže učiť bez strachu a stresu.  

Veľký dôraz kladieme na parajazykové /rytmus, intonácia/ a nonverbálne /gestikulácia,  

mimika/ prostriedky.  

Správne zvolenými metódami sa snažíme vyvolať chuť do učenia a využívame prirodzenú 

zvedavosť dieťaťa. Zohľadňujeme vývinové osobitosti dieťaťa mladšieho školského veku  

a umožňujeme mu učiť sa jemu blízkymi a prístupnými formami /hra, pieseň, dramatizácia,  

projekt/. 

Prihliadame na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové  



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

Uprednostňujeme počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie v anglickom jazyku uplatňujeme  

podľa schopností detí a v rámci kontextu úrovne A. 1.1+. 

3.1. Komunikačné jazykové kompetencie 

3.1.1. Jazykové kompetencie  

Žiak v 3. ročníku ZŠ: 

- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb  

konkrétneho typu,  

- má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení,  

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety, 

- dokáže vyhláskovať svoje krstné meno. 

3.1.2. Sociolingválne kompetencie  

Žiak v 3. ročníku ZŠ dokáže: 

- nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať, 

3.1.3. Pragmatické kompetencie 

Žiak v 3. ročníku dokáže: 

- spájať písmená, 

- spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napríklad: and, or. 

3.2. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

3.2.1. Receptívne činnosti a stratégie 

3.2.1.1. Počúvanie s porozumením 

Rozvoj počúvania s porozumením považujeme za kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy,  

texty, príbehy 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 činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka  

predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

Žiak v 3. ročníku 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, 

- porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine 

- porozumieť pokynom ako sa orientovať, 

- porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

- porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého, zreteľne a pomaly artikulovaného  

textu, ktorý je podporený vizuálnymi podnetmi. 

3.2.1.2. Čítanie s porozumením 

Žiak v 3. ročníku dokáže: 

- identifikovať hlásky, 

- vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

- porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

- prečítať a porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

- porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

3.2.2. Produktívne činnosti a stratégie 

3.2.2.1. Ústny prejav 

Žiak v 3. ročníku dokáže: 

- pozdraviť sa, 

- predstaviť sa, 

- opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

- klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

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

príklad o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch. 

- vyjadriť, čo má a čo nemá rád, 

- používať čísla, základné číslovky od 0 do 20, údaje o čase – celé hodiny, 

- jednoduchým spôsobom porozprávať o sebe, škole, svojom domove, spolužiakoch, 



- jednoduchým spôsobom sa na známe témy dohovoriť s partnerom - krátke dialógy. 

3.2.2.2 Písomný prejav 

Žiak v 3. ročníku dokáže: 

- správne napísať všetky písmená abecedy, 

- správne odpísať slová, krátke vety, 

- napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia. 

 

Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový štandard  Prierezové 

témy  

Lexika  

1.  

Rodina a 

spoločnosť  

18h 

Pozdravy, 

jednoduché 

pokyny, 

oslovenie, 

predstavenie 

sa, opýtanie sa 

na meno  

Členovia 

rodiny, 

vyjadrenie 

vzťahu k 

rodinným 

príslušníkom  

Žiak sa vie pozdraviť, 

predstaviť, vie predstaviť 

rodinného príbuzného, priateľa 

alebo známeho človeka. 

Dokáže privítať. Vie položiť 

otázky typu: What´s your 

name? What´s your mother´s 

name? a odpovedať na ne.  

Vie pomenovať členov rodiny 

(mother/ Mum, father/ Dad, 

sister, brother).  

Vie vyjadriť vzťah k členom 

rodiny: I love my dad. I like 

my mum. (väzba like + noun)  

  

OaSR  name, address, age, 

birthday, street, telephone 

number, boy, girl, family, 

mother / Mum, father / 

Dad, brother, sister, 

grandmother / Grandma, 

grandfather / Grandpa, 

alphabet – spelling  

     

2.  

Dom a 

bývanie  

10h 

Domáce práce  

Detská izba - 

hračky  

Izby a ich 

nábytok  

Časti domu  

Žiak vie pomenovať hračky 

(kite, train, car, doll, teddy 

bear, horse...).  

Vie pomenovať izby v dome a 

nábytok, ktorý sa v izbách 

nachádza.  

.  

Vie použiť väzbu there is/ there 

are.  

TPaPZ  red, blue, green, yellow, 

black, white, brown, pink, 

grey,  

house, kitchen, hall, door, 

wall, table, chair, bed, 

lamp, picture  

     

3.  

Ľudské 

telo, 

starostlivos

ť o zdravie  

12h 

Časti tela  

Časti hlavy  

Režim dňa  

Pocity a 

emócie  

Žiak vie pomenovať základné 

časti tela a aplikovať to aj pri 

zvieratkách.  

Pozná množné číslo 

nepravidelných podstatných 

mien.  

OŽaZ  head, face, nose, mouth, 

ear, eye, tooth /teeth, arm, 

hand, shoulder, leg,  

play, read, write, do, help, 

go to bed, have, the names 

of animals  

     



4.  

Doprava a 

cestovanie  

8h 

Dopravné 

prostriedky  

Budovy  

Žiak vie pomenovať dopravné 

prostriedky, určiť farbu a počet  

 

DOV  car, bus, ship, boat, bike, 

train, plane, leave, fly, 

drive  

5. 

Vzdelávani

e a práca  

12h 

Škola a jej 

zariadenie  

Učebné 

predmety  

Školské 

prostredie  

Školský 

systém  

Farby  

Čísla  

Profesie  

Žiak vie pomenovať čísla od 1 

– 10  

Žiak vie pomenovať predmety, 

ktoré sa nachádzajú v škole, v 

triede.  

Dokáže reagovať na otázku: 

What´s this? Is it .... ? Yes/ No. 

– vie vyjadriť svoj názor.  

Žiak vie pomenovať veci a 

uviesť počet alebo farbu.  

Rozumie pokynom: sit down, 

stand up, listen, look, open...  

Vie reagovať na pozdrav na 

začiatku a konci vyučovacej 

hodiny.  

OaSR  one, two, three, four, five, 

six, seven, eight, nine, ten, 

twelve... twenty  

red, blue, green, yellow, 

black, white, brown, pink, 

grey,  

numbers 0 -10,  

school furniture and 

things: chair, desk, board, 

window, pen, pencil, ruler, 

rubber, compasses,  

6.  

Človek a 

príroda  

10h 

Zvieratá  

Ročné obdobia a 

mesiace  

Dni v týždni  

Čas  

Počasie  

Žiak vie pomenovať niektoré 

domáce zvieratká, s použitím 

jednoduchého prítomného času 

vie opísať, kde žijú.  

Vie uviesť kladný alebo 

záporný vzťah k nim väzbou: I 

like/ I don´t like.  

Žiak vie pomenovať mesiace a 

ročné obdobia.   

OŽaZ 

ENV  

cow, dog, cat, pig, mouse, 

elephant, horse,  

seasons – winter, summer, 

spring, autumn,   

7.  

Voľný čas 

a záľuby  

12h 

Športové aktivity, 

schopnosti  

Denný režim  

Žiak vie pomenovať jednotlivé 

druhy športov v súvislosti s 

ročnými obdobiami.  

Vie povedať či ovláda 

jednotlivé športy väzbou: I can/ 

I can´t. Vie vyjadriť postoj k 

jednotlivým aktivitám (I like/ I 

don´t like)   

OŽaZ  hobby, pet, computer 

games, football, ice 

hockey, piano, violin, 

play,  

8.  

Stravovan

ie  

7h 

Jedlo a nápoje  

Ovocie a zelenina  

Žiak vie pomenovať jedlo a 

vyjadriť k nemu vzťah väzbou: 

I like / I don´t like.  

Vie reagovať na otázku Do you 

like ... ?  

Vie vymenovať zdravé a 

nezdravé jedlá.  

Vie použiť sloveso have got - 

vytvoriť otázku 

 

MUV  

OŽaZ  

food, meal, breakfast, 

dinner, lunch, eat, drink, 

Apple, orange, lemon, 

banana, mineral water, tea, 

milk, fruit juice, cold, hot  



9.  

Obliekani

e a móda  

5h 

Oblečenie  Žiak rozumie a vie použiť 

rozkazovací spôsob: dress up, 

put on, take off...  

Žiak vie pomenovať a opísať 

oblečenie (jeans, T – shirt, 

shoes, ...).  

OŽaZ  T-shirt, trousers, jeans, 

cap, skirt, shoes, clothes, 

shorts, sweater,  

get dressed, put on, take 

off, wear  

10.  

Multikult

úrna 

spoločnos

ť  

5h 

Vianoce  

Veľká noc  

Deň matiek  

Narodeniny  

  

 Žiak vie spievať jednoduchú 

vianočnú pieseň: We wish you 

a Merry Christmas...  

Vie vyrobiť a napísať vianočný 

pozdrav.  

Rozumie a vie použiť 

rozkazovací spôsob.  

Vie povedať jednoduché 

želanie k Vianociam a Novému 

roku: Merry Christmas and 

Happy New Year.  

Žiak vie pomenovať jednotlivé 

sviatky sviatok po anglicky. 

Vie vyznať mamke svoju 

lásku: I love, my Mum.  

  

MUV  

MEV  

OaSR  

church, festival, birthday, 

presents, food, meet, visit, 

congratulations, card, 

Christmas, Easter, buy, 

give, get, candles,  

 

4. Využitie disponibilných hodín  

Predmet anglický jazyk nie je dotovaný žiadnou disponibilnou hodinou. 

5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy 

Vzdelávací obsah anglického jazyka primárnej školy pozostáva z nasledujúcich okruhov na  

úrovni A1.1+. 

1. Rodina a spoločnosť 

2. Domov a bývanie 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

4. Doprava a cestovanie 

5. Vzdelávanie a práca 

6. Človek a príroda 

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie 

9. Obliekanie a móda 

10. Multikultúrna spoločnosť 



Šport* (7) 

Obchody* (8) 

Krajiny, mestá a miesta* (2) 

Vzory* (1) 

* Hviezdičkou označené okruhy sú kvôli kompatibilite s úrovňou A 1 ISCED 2 zlúčené  

s okruhmi uvedenými v zátvorke. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame štandard (obsahový aj výkonový) s možným  

využitým prierezových tém, ktorý by mal žiak na konci 3. ročníka zvládnuť. 

6. Stratégie - Metódy a formy práce 

Východiskom pre výber vyučovacích metód a foriem práce je skutočnosť, že žiaci  

mladšieho školského veku nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami  

učenia sa. Základný princíp vyučovania anglického jazyka v primárnom vzdelávaní spočíva  

v podpore radosti žiakov z učenia sa anglického jazyka, vo využívaní vysokej miery  

zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe anglického jazyka rešpektujeme  

možnosti a schopnosti detí. Upriamujeme pozornosť predovšetkým na stav a úroveň vývinu  

poznávacích schopností a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku. 

Zabezpečujeme podmienky vyučovania anglického jazyka tak, aby sme u žiakov podporovali  

a rozvíjali: 

- motiváciu – učenie sa, získavanie a osvojovanie si nových poznatkov a informácií, aktívnu  

spoluprácu na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilitu; 

- záujmy – záujem o školu, o učenie sa, o anglický jazyk a iné vyučovacie predmety; 

- osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatiu, vôľové  

a autoregulačné vlastnosti, emocionálnu stabilitu, rozvíjanie sebavedomia a pozitívnych  

postojov; 

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

kritické), psychické funkcie (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná 

pozornosť, vizuálna, kinestetická pamäť, reč. 

Proces učenia sa anglického jazyka u žiakov v 3. ročníku sa opiera o činnosť žiakov  

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



6. 1. Metodické a didaktické princípy 

- 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. 

6. 2. Metódy práce 

- výklad; 

- motivačné metódy rozhovoru; 

- reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva; 

- demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy; 

- dramatizačné metódy; 

- interaktívne metódy; 

- heuristické metódy projektovej práce; 

- problémová metóda. 

6. 3. Formy práce 

- individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry; 

- práca vo dvojici; 

- frontálna výučba; 

- práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom  

a internetom. 

7. Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné zdroje: 

- učebnica English World 1; 

- odborné publikácie k daným témam; 



- Storytelling with Children – Resource Book for Teachers; 

- animované filmy; 

- nahrávky; 

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka; 

- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií; 

- dvojjazyčné slovníky; 

- obrázkové slovníky; 

- multimediálne výukové CD ROM´s; 

- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky  

a pod.). 

8. Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom na  klasifikáciou v zmysle 

MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 

Na hodnotenie predmetu vychádzame z príslušného metodického pokynu na  

hodnotenie žiakov základnej školy. Anglický jazyk klasifikujeme. Hodnotíme žiaka  

a následne ho klasifikujeme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti  

a hľadáme u žiaka silné stránky, ktoré postupne rozvíjame. Pri klasifikácii sledujeme a  

zisťujeme prírastok vedomostí. Klasifikáciu obohacujeme aj o slovné hodnotenie, nasledovne: 

1. Very good! / Veľmi dobré. 

2. Good! / Dobré. 

3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 

4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

Taktiež rozvíjame u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiaka posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským  

vzdelávacím programom.  

Hodnotíme a klasifikujeme: 

- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 

- jazykové schopnosti 

- manuálne zručnosti a ich využitie 



- umelecké a psychomotorické schopnosti 

- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia. 


