
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník 5.ročník 

Rozsah ŠVP 3   hodina/týždeň ,ŠkVP 1   hodina/týždeň   Spolu : 132 hodín/rok 

 

1.Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňujú poznávať odlišnosti v 

spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú aj prehĺbenie 

vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky 

pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Na vyučovanie anglického jazyka v piatom ročníku podľa vzdelávacieho programu je určená  

štvorhodinová dotácia za týždeň. Požiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú 

zo Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje jednotlivé úrovne 

ovládania cudzieho jazyka podľa stupnice A1 – C2. 

 

2.Ciele učebného predmetu  

Cieľom vzdelávania v anglickom jazyku v 5. ročníku je dosiahnuť úroveň A2.1. podľa  

SERR pre jazyky. Preto vyučovací proces sa bude organizovať tak, aby vzdelávanie v tomto  

predmete smerovalo k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov, t.z. porozumieť 

(počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať, ako aj  

osvojovanie základných komunikačných zručností v anglickom jazyku. 

Učiaci sa na úrovni A2.1. si osvojuje a ďalej rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

- získať nové vedomosti a zručnosti 

- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich 

- pochopiť potrebu vzdelávaniu v cudzom jazyku 

- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, systematizovať ich a využívať ich  

v reálnom živote 

- kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho  

rozvoja 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácii 

- pochopiť zámer zadanej úlohy 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach a v pracovných skupinách 



- aktívne využívať doteraz osvojený jazyk 

- využívať dostupné materiály pri samotnom štúdiu 

- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

 

3. Obsah predmetu 

Na hodinách je potrebné vytvoriť hravú atmosféru, v ktorej sa môže žiak učiť bez  

strachu a stresu. Správne zvolenými metódami sa má vyprodukovať chuť do učenia a využiť  

prirodzenú zvedavosť žiakov. Je nutné zohľadniť potreby žiakov a umožniť mu učiť sa so  

všetkými zmyslami. Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti žiakov, kreativitu, tvorivosť,  

sociálne správanie komunikačné zručnosti. V prvom rade má žiak jazyk zažiť a použiť  

v komunikácii s partnerom. 

Komunikačné jazykové kompetencie 

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

jazykové prostriedky v komunikácii. 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- používa základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov 

- má základný repertoár slovnej zásoby slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané  

konkrétne situácie 

- prejavuje obmedzené ovládanie gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou  

osvojeného repertoáru 

- ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru osvojených slov a slovných spojení 

- dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a bežné používané ustálené  

spojenia, napr. frázy každodenných predmetov, názvy obchodov a pod. 

- dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije jednoduchšie  

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa,  

poďakovať, ospravedlniť sa atď. 

Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- spájať slová a skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spájacích výrazov  

(a, potom) 



- zvládať veľmi krátke izolované alebo vopred naučené výpovede 

- jednoducho sformulovať svoje myšlienky 

- funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získanie informácií, na jednoduché  

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu 

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho  

rozhovoru 

- používať najfrekventovanejšie spojky na spájanie jednoduchých viet potrebných na  

vyrozprávanie a opis príbehu v logickom slede (v prítomnom čase) 

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú  

(integrované zručnosti).  

 

Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho  

samého, jeho rodiny a bezprostredného okolia, keď sa hovorí pomaly a jasne 

- rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na  

pochopenie zmyslu výpovede 

- rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované 

- dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty 

 

Čítanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napr. na  

plagátoch, oznámeniach, pohľadniciach 

- rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života 

- dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych jednoduchých opisoch  

urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc 

- rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty 

 

Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom s partnerom, ktorý je pripravený  



zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď a pomôže mu sformulovať, čo sa  

pokúša povedať 

- dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb  

alebo na známe témy 

- používa jednoduché zdvorilostné formulácie (pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako  

sa má) 

- vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú 

- rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych  

komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie  

- vie sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia  

- vie povedať, čo sa mu páči a čo nie 

- vie položiť jednoduché otázky a odpovedať, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu  

niečo oznámiť 

 

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- dokáže využívať jednoduché slovné spojenia  

- ucelenými vetami dokáže poskytnúť informácie o sebe a svojej rodine (adresa, telefónne  

číslo, národnosť, vek, rodina, záujmy) 

- vie opísať miesto, kde býva 

- vie porozprávať o svojich záľubách 

- vie poskytnúť informácie o svojom priateľovi, spolužiakoch 

- vie porozprávať jednoduchý príbeh 

 

Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A2.1 

- dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre na úrovni A1.2 s osobnými údajmi  

(meno, vek, bydlisko, záujmy) 

- dokáže napísať jednoduché vety o sebe a iných ľuďoch 

- vie písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej 

- vie napísať pozvanie a reagovať na pozvanie prijatím alebo odmietnutím 

- vie napísať blahoželanie, pohľadnicu z prázdnin 

- vie napísať jednoduché texty a použiť v nich spájacie výrazy: “ a, ale, pretože“ 

 



 

 

 

 

 

 

Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový štandard  Prierezové 

témy  

Lexika  

Rodina a 

spoločnosť  

10h 

Pozdravy, 

jednoduché 

pokyny, 

oslovenie, 

predstavenie 

sa, opýtanie 

sa na meno  

 

 

 

 

 

 

Veci okolo 

nás, ich farba 

a počet 

 

 

 

 

Členovia 

rodiny, 

vyjadrenie 

vzťahu k 

rodinným 

príslušníkom 

Porozumieť jednotlivým pokynom: sit 

down, stand up, listen, look, open a tiež 

nacvičiť úvod hodiny: Good morning, 

children! – Good morning, Miss 

Teacher/ Mrs. Teacher alebo Class 

teacher!  

Žiak sa vie pozdraviť, vie položiť 

otázku: What is your name? a 

odpovedať na ňu.  

 

Žiak vie pomenovať predmety, ktoré sa 

nachádzajú v škole, triede (chair, desk, 

window, blackboard, pen, book...) 

Dokáže reagovať na otázku: What is 

this? It ´s ... . Is it .... ? Yes/ No. – vie 

vyjadriť svoj názor.  

Žiak vie pomenovať veci a uviesť počet 

alebo farbu, napr.: one chair, blue pen, 

... . Vie počítať do 100. 

Žiak vie pomenovať členov rodiny 

(mother/ Mum, father/ Dad, sister, 

brother). Žiak vie používať väzbu: 

There is .... a reagovať ukázaním na 

otázku: Where is your mother? Vie 

uviesť vzťah k členom rodiny (väzba 

like/ don´t like) 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmen

tálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

name, address, age, 

birthday, street, 

telephone number, 

country, boy, girl, 

family, mother, 

Mum, father, Dad, 

brother, sister, 

sibling, parents, 

grandmother, aunt, 

uncle, boy-cousin, 

girl-cousin, baby, 

child, family tree,  

red, blue, green, 

yellow, black, 

white, brown, pink, 

grey,  

numbers 0 -100,  

school furniture 

and things: chair, 

desk, board, 

window, pen, 

pencil, ruler, 

rubber, compasses,  

Dom a 

bývanie  

8h 

Farby  

 

 

Hračky, 

vyjadrenie 

vzťahu 

k hračkám 

 

 

Izby a ich 

nábytok 

Žiak vie pomenovať 

základné farby (red, blue, 

green, ... ). Vie pridať 

veciam ich farbu v 

správnom slovoslede 

(adjectivum+noun)  

Žiak vie pomenovať hračky 

(train, car, doll, horse...). 

Vie reagovať na otázku a 

vyjadriť vzťah: Do you like 

car? Yes, I like. No, I don´t 

like. 

Žiak vie pomenovať izby v 

dome a nábytok, ktorý sa v 

Tvorba 

projektov 

a 

prezentač

né 

zručnosti  

red, blue, green, yellow, black, 

white, brown, pink, grey,  

house, flat, room, living room, 

playroom, sitting room, dining 

room, bedroom, bathroom, 

kitchen, hall, door, wall, table, 

chair, bed, lamp, picture  



izbách nachádza. 

Ľudské 

telo, 

starostlivos

ť o zdravie  

7h 

Časti tela  

Časti hlavy  

Žiak vie pomenovať 

základné časti tela a 

aplikovať to aj pri 

zvieratkách. Vie 

charakterizovať svoje telo: 

I´m big. I´m small.  

Žiak vie pomenovať 

základné časti hlavy.  

Žiak vie spievať pieseň 

Head and Shoulders.  

Ochrana 

života a 

zdravia  

head, face, nose, mouth, ear, eye, 

tooth /teeth, arm, hand, shoulder, 

leg, foot/feet,  

Doprava a 

cestovanie  

8h 

Dopravné 

prostriedky  

Budovy  

Žiak vie pomenovať 

dopravné prostriedky, určiť 

farbu a počet v dodržanom 

slovoslede 

(numeral+adjectivum+noun

)  

Žiak vie pri ceste do školy 

pomenovať niektoré 

budovy, ktoré sa v obci 

nachádzajú.  

Dopravn

á 

výchova  

car, bus, ship, boat, bike, train, 

plane, leave, fly, drive  

Vzdelávani

e a práca  

6h 

Čísla  Žiak vie pomenovať čísla od 

1 –1000 a reagovať na 

otázku How many?  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj  

one, two, three, four, five, six, 

seven, eight, nine, ten, twelve... 

twenty,  

Človek a 

príroda  

8h 

Zvieratá a 

postoj k nim  

 

 

 

 

 

 

Ročné 

obdobia 

a mesiace 

Dni v týždni 

Žiak vie pomenovať 

niektoré domáce zvieratká. 

Vie ich pomenovať. Vie 

uviesť kladný alebo záporný 

vzťah k nim väzbou: I like/ I 

don´t like.  

Žiak vie pomenovať 

mesiace a ročné obdobia.  

Žiak vie pomenovať dni v 

týždni. Používanie názvov 

dní s predložkou on. 

Žiak vie určiť čas – celé 

hodiny. Reaguje na otázku: 

What´s the time please? 

Ochrana 

života a 

zdravia.  

Enviro 

výchova  

 

 

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj  

Mediálna 

výchova. 

cow, dog, cat, pig, mouse, 

elephant, horse,  

weather – sun/ny, cloud/y, fog/gy  

seasons – winter, summer, spring, 

autumn,  

week :Monday...Sunday  

Months: January ... December  

Voľný čas 

a záľuby  

7h 

Športové 

aktivity, 

schopnosti  

Denný režim  

Žiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy športov v 

súvislosti s ročnými 

obdobiami. swim, ski, play 

football, ... Vie povedať či 

ovláda jednotlivé športy 

väzbou: I can/ I can´t. Vie 

vyjadriť postoj k 

Ochrana 

života a 

zdravia.  

hobby, pet, computer games, 

football, ice hockey, piano, violin, 

play,  



jednotlivým aktivitám (I 

like/ I don´t like)  

Strava, 

nákup a 

služby  

8h 

Jedlo, vzťah 

k jedlu  

 

 

 

 

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.  

Žiak vie pomenovať 

niektoré druhy ovocia a 

zeleniny.  

Precvičovanie gramatických 

väzieb: Can I help you? Do 

you have ............. ? Yes. 

Four oranges, please. Here 

you are. Thank you. Good – 

bye 

Multikult

úrna 

výchova  

Enviro 

výchova  

Ochrana 

zdravia. 

 

Finančná 

gramotno

sť 

food, meal, breakfast, dinner, 

lunch, eat, drink, Apple, orange, 

lemon, banana, mineral water, tea, 

milk, fruit juice, cold, hot  

Obliekanie 

a móda  

8h 

Oblečenie  Reagovať na slovesá: dress 

up, put on, take off, sing  

Reagovať na slovesá: dress 

up, put on, take off, sing, 

swim, ski, play football. 

Žiak vie pomenovať 

oblečenie (jeans, T – shirt, 

shoes, ...). Vie pomenovať 

oblečenie aj s farbou.  

Vie používať slovné 

gramatickú väzbu: I ´m 

wearing...  

Ochrana 

života a 

zdravia 

Enviro 

výchova 

 

Finančná 

gramotnos

ť  

T-shirt, trousers, jeans, cap, skirt, 

shoes, clothes, shorts, sweater,  

get dressed, put on, take off, wear  

Multikultú

rna 

spoločnosť 

6h  

Vianoce  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká noc 

 

Deň matiek 

Narodeniny 

 

 

 

 

 

Halloween 

Žiak je oboznámený s 

tradíciami vianočných 

sviatkov v Anglicku. Žiak 

vie spievať jednoduchú 

vianočnú pieseň: We wish 

you a Merry Christmas...  

Výroba vianočného 

pozdravu. Vie povedať 

jednoduché želanie k 

Vianociam a Novému roku: 

Merry Christmas and Happy 

New Year. 

Žiak je oboznámený s 

tradíciami veľkonočných 

sviatkov v Anglicku. 

Žiak vie pomenovať tento 

sviatok po anglicky. Vie 

vyznať mamke svoju lásku: 

I love, my Mum. 

Multikultú

rna 

výchova. 

Mediálna 

výchova.  

Osobnostn

ý a 

sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

Výchova k 

manželstv

u 

a rodičovst

vu 

church, festival, birthday, 

presents, food, meet, visit, 

congratulations, card, Christmas, 

Easter, carol, socks, reindeer, 

turkey, buy, give, get, candles, 

tree, stars  

Easter egg, rabbit, chicken, 

flowers, grass, trees ... 

 

Vie pomenovať narodeninové 

predmety: birthday cake, candles, 

present, balloon. 



Žiak vie reagovať na 

otázku: How old are you? 

Vie spievať pieseň Happy 

birthday! Vie reagovať na 

otázku? How many... ? 

Žiak pozná tradíciu tohto 

sviatku. Vie pomenovať 

niektoré predmety, ktoré 

súvisia s týmto sviatkom. 

 

Osobnostn

ý a 

sociálny 

rozvoj 

Šport  

9h 

Druhy športu  Žiak vie vymenovať rôzne 

druhy športov. Vie priradiť 

či je to letný alebo zimný 

šport.  

Žiak vie vymenovať rôzne 

športové disciplíny. Žiak vie 

vymenovať základné 

športové pravidlá v 

anglických športoch, napr. 

criket, baseball  

Športové disciplíny 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

Basketball, volleyball, tennis, 

table tennis, skiing, skating, 

football, winter sport, summer 

sport, outdoors, indoors, ice 

hockey, baseball, cricket, golf  

Obchod a 

služby  

9h 

Nákupné 

zariadenia 

 

 

Kultúra 

nakupovania  

Žiak vie vymenovať 

názvy obchodov, vie 

určiť aký druh tovaru je 

možné kúpiť v 

konkrétnom obchode  

Žiak ovláda základné 

otázky pri nakupovaní: 

How can I help you? 

How much is it? Where 

can I pay for it? Can I 

pay in cash or by credit 

card? Where is the 

changing room? It 

costs... 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

 

Finančná 

gramotnosť  

Department store, shop, 

supermarket, shopping mall, 

butcher, greengrocer, 

chemistry, changing room, 

cash, credit card, shop 

assistant, customer  

Krajiny,  

mestá a 

miesta  

5h 

Svetadiely a 

krajiny  

Žiak vie pomenovať 

rôzne krajiny a priradiť 

ich k svetadielom.  

Žiak vie opísať svoju 

krajinu a svoje mesto, vie 

pomenovať dôležité 

rieky, pohorie, mesto a 

hlavné mesto.  

Multikultúrna 

spoločnosť  

America, Europe, Africa, 

Australasia, Antarctica, Asia,  

border, city, city centre, bank 

of the river, town hall,  

lane, open-air museum, capital 

city, inhabitant, home  

town, memorial/monument, 

communications, industry,  

quarter, square, district, region,  

 

Vzdelávací obsah anglického jazyka v 5. ročníku pozostáva z nasledovných tematických  

okruhov: 

1. Úvod, predstavenie sa:  



Lexika:pozdravy, užitočné slová, základné konverzačné frázy, čísla 0-100, abeceda,  

hláskovanie 

Gramatika: sloveso byť, privlastňovacie zámená, neurčitý člen, pokyny, opytovacie  

zámená, množné číslo, väzba „Tam je..., Tam sú...“ 

Zvuková a grafická podoba jazyka: krátke a dlhé samohlásky, abeceda 

Rečové zručnosti: vedieť sa predstaviť, pozdraviť, vydať pokyny, tvoriť otázky: základné  

konverzačné frázy 

2. Priatelia a rodina: 

Lexika: krajiny, rodina, dni v týždni 

Gramatika: predložky, sloveso byť - klad, zápor, otázka, krátke odpovede,  

privlastňovacie zámená, opytovacie zámená, privlastňovacie prídavné mená 

Zvuková a grafická podoba jazyka: prízvuk v slovách a vetách, krátke a dlhé „i“ 

Rečové zručnosti: vedieť sa opýtať odkiaľ kto pochádza, spýtať sa a podať osobné  

informácie, rozprávať o rodine  

3. Môj svet: 

Lexika: moje veci, zvieratá, farby, vyučovacie predmety21 

Gramatika: sloveso mať - klad, zápor, otázka, krátke odpovede, väzba: neurčitý člen +  

príd.m. + podst.m. 

Zvuková a grafická podoba jazyka: intonácia v kladných a záporných vetách a v  

otázkach, spoluhlásky r, l, č, dž 

Rečové zručnosti: vedieť opísať veci, porozprávať o škole a veciach, ktoré vlastním 

4. Čas: 

Lexika: denný režim, voľnočasové aktivity – šport, záľuby, hudba 

Gramatika: určovanie času, časové predložky, jednoduchý prítomný čas - klad, zápor,  

otázka, krátke odpovede 

Zvuková a grafická podoba jazyka: rytmus a prízvuk, krátke samohlásky, intonácia  

v otázkach s opytovacím zámenom  

Rečové zručnosti: vedieť sa spýtať a určiť čas, spýtať sa a porozprávať o svojom dennom  

režime, voľnom čase 

5. Miesta: 

Lexika: dom a jeho zariadenie, nábytok, miesta a budovy v meste 

Gramatika: predložky miesta, väzba „Tam je..., Tam sú...“, sloveso môcť, vedieť niečo  

urobiť - klad, zápor, otázka, krátke odpovede 

Zvuková a grafická podoba jazyka: prízvuk v slovách, spoluhlásky s a š 



Rečové zručnosti: vedieť sa opýtať a povedať kto čo vie robiť, opísať ako vyzerá dom,  

byt, opísať mesto, v ktorom žijem  

6. Ľudia: 

Lexika: opis ľudí, ako kto vyzerá, každodenné činnosti 

Gramatika: opakovanie slovies byť a mať, rozlišovať ich skrátené tvary, priebehový  

prítomný čas - klad, zápor, otázka, krátke odpovede, rozdiel medzi prítomnými časmi 

Zvuková a grafická podoba jazyka: samohlásky, fonetická abeceda, slabiky 

Rečové zručnosti: vedieť opísať ľudí, porozprávať o každodenných činnostiach, čo robím  

pravidelne a čo robím práve teraz 

 

4. Využitie disponibilnej hodiny 

Predmet anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk je dotovaný jednou hodinou v piatom  

ročníku. Cieľom hodinovej dotácie pre cudzí jazyk je naplnenie základnej myšlienky  

školského vzdelávacieho programu Verní tradíciám – otvorení Európe. Žiaci sa oboznamujú  

a učia cudzí jazyk zábavnou formou, s prihliadnutím veku im blízkym aktivitám – hra, pieseň,  

dramatizácia. Veľký dôraz kladieme na zvukovú stránku jazyka a správne osvojenie  

výslovnosti. Počas disponibilnej hodiny si žiaci osvojujú cudzí jazyk prostredníctvom hier,  

súťaží, vytvárania projektov na rôzne témy a následná prezentácia. 

 

5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy 

Vzdelávací obsah anglického jazyka pozostáva z trinásť okruhov na úrovni A2.1 

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 

11. Šport 

12. Obchod a služby 

13. Krajiny, mestá a miesta 



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 písomný  

prejav. 

V 5. ročníku sa snažíme, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne  

emocionálne zážitky prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov,  

prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT.  

Dôležitá je tu aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

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

prierezových tém, ktorý by mal žiak na konci 5. ročníka zvládnuť. 

 

6. Stratégie - Metódy a formy práce 

Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany  

učiteľa a výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.)  

Vyučovať v malej komunite s využitým rôznych foriem práce.  

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu  

vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, súčasne pôsobiaca výchovne, a to  

v zmysle vzdelávacích i výchovných cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými  

princípmi. 

Pomocou správne zvolených metód vytvárame atmosféru, v ktorej sa dieťa môže  

učiť s radosťou bez strachu a stresu, využívame a motivujeme chuť dieťaťa do učenia sa  

a jeho prirodzenú zvedavosť, zohľadňujeme potreby dieťaťa a hlavne umožňujeme mu  

učiť sa za pomoci všetkých zmyslov. Dieťa sa naučí reagovať v anglickom jazyku,  

aktívne ho používať a postupne sa v jazyku osamostatniť.  

 

Metódy práce 

 

 

 

 

 

 

 

 problémová 

 



Formy práce 

 

 

 

 

časopisom a internetom 

 

7. Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov využívame nasledovné učebné  

zdroje: 

- učebnica Projekt 1 tretia edícia 

- pracovný zošit Projekt 1 tretia edícia 

- odborné publikácie k daným témam 

- piesne a básne k daným témam 

- 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 

Predmet anglický jazyk v piatom ročníku ako prvý cudzí jazyk klasifikujeme.  

Hodnotenie prebieha v súlade s príslušným metodickým pokynom, viď Metodický  

pokyn na hodnotenie žiaka základnej školy v sekcii Školský vzdelávací program. Pri  

hodnotení a klasifikovaní žiakov so špecifickými potrebami dodržiavame metodické  

pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špecifickými potrebami.  

 

Hodnotiace portfólio 



V jednom klasifikačnom období žiak získa minimálne 5 známok: 

2 známky z ústnej odpovede (konverzácia, reprodukcia textu, rozprávanie, prezentácia  

projektu, opis obrázku) – váha 8 

1 známka – počúvanie s porozumením – váha 8  

1 známka z gramatického testu - váha 8  

 

Iné známky:  

- krátke previerky,  

- slovná zásoba 

- domáce úlohy 

- aktivita  

- realizácia projektu  

- dramatizácia rozprávky 

- prezentácia piesne 

- recitácia básne 

- čítanie textu s porozumením  

Váha známky v rozpätí od 1 do 6 podľa uváženia vyučujúceho.  

 

Pri ústnom skúšaní sa hodnotí s ohľadom na úroveň A 2 

 

 

 

slovnosť, intonácia 

 

Písomné slohové prejavy sa hodnotia podľa nasledujúcich kritérií: 

 

 

 

 

Základom pre klasifikáciu bude žiakov dosiahnutý počet bodov z maximálneho počtu  

bodov jednotlivých hodnotených prác a odpovedí, prevedený na percentá a následne na  

známku podľa nasledujúcej klasifikačnej stupnice: 

100 – 90 % = výborný 

89 - 75% = chválitebný 



74 - 50% = dobrý 

49 - 30% = dostatočný 

29 - 0% = nedostatočný 

Pri výslednej klasifikácii zohľadňujeme aj systematickú a sústavnú pripravenosť žiaka 

na vyučovanie, jeho aktivity a výkony na hodinách (v zmysle príslušného Metodického  

pokynu pre hodnotenie žiakov na základnej škole.) 

 


