
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Anglický jazyk  

Ročník 7. ročník  

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

 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania  
 

Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen 

požiadavkou zo strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej 

krajiny do EÚ a jej štruktúr si žiada ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a 

komunikačné zručnosti. Jednou z možnosti ako túto požiadavku naplniť je začať vyučovať 

anglický jazyk už mladšom školskom veku a riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý 

začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým rozvíja aj tolerantnosť 

dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT metód.  

 

2. Ciele učebného predmetu  

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  

-spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách  

-socializácií detí  

-využívaniu naučeného cudzieho jazyka  

-učeniu sa samostatnosti pri učení  

-vzbudiť záujem o jazyk a kultúru  

-lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia  

-prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností  

-naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroja sebahodnotenia  



-viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru  

pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT  

 

 

 

3. Obsah učebného predmetu  

Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu. 

V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, 

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky.  

Správne zvolenými metódami sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená 

zvedavosť dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými 

zmyslami. Prihliada sa aj na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a 

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

Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú 

neskôr podľa schopností detí a v rámci kontextu. 

 

Učiaci sa na úrovni A2:  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal:  

• vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

• uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

• opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať,  

• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

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

rozvoja,  

• udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

• pochopiť zámer zadanej úlohy,  

• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,  

• pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  



 

Komunikačné zručnosti  

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

(integrované zručnosti).  

 

Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby za predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná:  

• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,  

• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života,  

• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných každodenných záležitostiach,  

• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,  

• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,  

• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,  

• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.  

 

Čítanie s porozumením  

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby:  

• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,  

• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,  

• rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď.,  

• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza 

do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

• porozumel jednoduché osobné listy,  

• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,  

• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.  

Písomný prejav  



Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby vedel:  

• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

• napísať jednoduché osobné listy,  

• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,  

• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy)  

 

Ústny prejav – dialóg  

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a 

voľným časom. Dokáže zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju 

aj viesť a rozvíjať.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

• používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,  

• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,  

• povedať, čo sa mu páči a čo nie,  

• požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.  

 

Ústny prejav – monológ  

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v 

škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho 

sledu jednoduchých slovných spojení a viet.  

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal:  

• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,  

• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach,  

• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých 

slovných spojení a viet,  



• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  

• opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

 

Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový štandard  Prierezové 

témy  

Lexika  

1.  

Rodina a 

spoločnosť  
10 hodín  

Osobné údaje, 

rodina – vzťahy 

v rodine  

Vedieť sa informovať, 

potvrdiť a začleniť  

informáciu – vedieť sa 

opýtať a uviesť  

základné osobné údaje, 

potvrdiť,  

odmietnuť (vyjadriť 

nesúhlas), opísať  

členov rodiny, ich 

zamestnanie  

a príbuzenský vzťah 

(teta, strýko...),  

identifikovať činnosti , 

ktoré niekto robil  

v minulosti 

(počúvanie), vedieť 

povedať,  

kedy som sa narodil ja, 

moji blízki  

a spolužiaci (vedieť 

používať časové  

výrazy)  

OaSR   birthplace, first name, 

surname, schoolboy, 

schoolgirl, student, pupil, 

postcode, member, daughter, 

son, girlfriend, boyfriend, 

husband, wife, relative, 

teenager, great grandfather,  

nationality, Slovakia/Slovak 

Britain/British,theUSA/Ame

rican, Greece/Greek, 

Italy/Italian, 

Germany/German,Canada/C

anadian, Russia/Russian, 

Poland/Polish, 

Spain/Spanish, 

Hungary/Hungarian, 

France/French, 

Brazil/Brazilian, 

Sweden/Swedish, 

China/Chinese, form, 

information, date, home 

town, postcode, e-mail 

address, date, passport, 

identity card, male, female  

2.  

Dom a 

bývanie  
10 hodín  

Domov a jeho 

okolie  

žiak vie pomenovať 

izby v dome a nábytok, 

ktorý sa v izbách 

nachádza.  

Vie vytvoriť a 

prezentovať projekt o 

svojej izbe alebo byte.  

TPaP  block of flats, skyscraper, 

palace, cottage, ceiling, roof, 

chimney, gate,  

lift, study, guest room,  

terrace, balcony  

rent, heat, dust, 

sweep,knock, ring the bell, 

make the bed, tidy up, 

cooker, coffee table, plant, 

curtain, letter box, bookcase, 

cushion,  

housing estate, garden, lawn, 

fruit tree, bench, garage, 

playground, town, village, 

countryside  



3.  

Ľudské telo, 

starostlivosť 

o zdravie  
11 hodín  

Ľudské telo  

Fyzické 

charakteristiky  

Vlastnosti 

človeka  

Zdravý spôsob 

života  

Choroby a 

nehody  

. žiak vie:  

- pomenovať ľudské 

telo a charakterizovať 

zovňajšok človeka a 

jeho vlastnosti  

- pomenovať ľahké 

ochorenia, nevoľnosť  

- vyjadriť radosť, 

uspokojenie, skľúčenie,  

- vymenovať pravidlá 

zdravého  

života, vyjadriť záujem 

o niečo,  

- pochopiť náučný text  

Ochrana 

života a 

zdravia  

forearm, knuckle, fist, calf, 

thigh, heel, toe, shin, bone, 

skeleton, brain, cheek, chin, 

eyebrow,  

limbs, palm, beard, 

moustache, mole, freckles, 

medium/ thin, plump, well- 

built,  

What is s/he like?  

adjectives – intelligent, 

bright, patient, ambitious, 

nosy, runny nose, burn,  

sore, bruise, break, fracture, 

injured, scratch, first aid- kit, 

injection, operation, doctor, 

accident, pharmacy, 

prescription, take medicine, 

on duty, I have a cold, I feel 

dizzy, I am depressed  

4.  

Doprava a 

cestovanie  

10 hodín  

Dopravné 

prostriedky, 

osobná doprava  

žiak sa vie opýtať na 

cestu  

a odpovedať na 

podobné otázky.  

Vie charakterizovať 

základné formy 

dopravy.  

DOV  spaceship, ferry, 

underground, motorcycle, 

speedboat, van, lorry, 

ambulance, racing car, 

carriage, jeep,  

get on/in/off/out, catch, miss, 

go on, zebra crossing, 

motorway, pavement, ticket 

inspector, bus stop, railway 

station, airport, platform, 

waiting room, tunnel, traffic 

lights, crossroad, bus 

stop/station, airport, port, 

abroad, mechanic, garage, 

petrol station, departure, 

arrival, taxi rank, timetable, 

travel agency,  

book a holiday, take off, 

board, check a passport, 

single/return ticket, trip, 

journey, customs, package 

holiday, sightseeing, valid 

passport, travel guide, guide 

book, map, souvenir, travel 

agency, tourist, traveller, 

visitor  

stay in, spend, get lost,  



5.  

Vzdelávanie 

a práca  

10 hodín  

Pracovné 

činnosti a 

profesie  

Škola a jej 

zariadenie  

žiak vie opísať rôzne 

typy profesií  

Vie vyjadriť svoj vzťah 

ku vzdelávaniu a k 

práci  

OaSR  

 

Finančná 

gramotnosť 

 

classmate, student, marks,  

gymnasium, playground, 

holiday, chalk, sponge, 

duster, glue, map. ruler, to be 

good/poor at, interested in  

attend, pay attention, teach, 

study, practice, Computer 

Science, Drama, Humanities, 

Handwriting,Chemistry, 

Biology, Physics, foreign 

languages, German, French, 

Spanish, Russian, worker, 

doctor, nurse, shop-assistant, 

policeman, postman, cook, 

waiter, actress/actor, taxi-

driver, gardener, baker, 

butcher, artist, gardener, 

soldier  

6.  

Človek a 

príroda  

11 hodín  

Zvieratá (fauna), 

počasie, príroda 

okolo  

nás – ochrana 

životného 

prostredia  

Opísať migráciu 

zvierat, diskutovať  

o migrácii ľudí, vedieť 

pomenovať,  

prírodné katastrofy, 

zaujímať sa o niečo –

vedieť podať konkrétnu 

informáciu,  

pochopiť text a vyjadriť 

sa k obsahu,  

rozumieť rozprávaniu 

populárneho  

príbehu a neobvyklých 

príbehov  

Ochrana 

života a 

zdravia.  

Enviro 

výchova  

animal species, dangerous 

animals, wild animals, 

insects,  

animals in Zoo, protection of 

animals, tail, wing, nest, 

farm animal, wildlife park, 

What is the weather like?  

pouring, shower, frost, 

degree,  

Indian summer, shine, mild, 

breeze, weather forecast, 

rainstorm, evacuate, weather 

forecast, meteorologist, 

centigrade, chilly, cool, 

changeable, mist, region,  

environment, litter, waste,  

7.  

Voľný čas a 

záľuby  

10 hodín  

Záľuby  

Knihy a čítanie  

žiak vie povedať, čo kto 

robil v minulosti, 

navrhnúť niekomu, aby 

niečo vykonal alebo 

sme spoločne niečo 

vykonali, odpovedať na 

návrh niekoho iného, 

vyjadriť svoje plány, 

vedomosti  

a schopnosť vykonať 

nejakú činnosť,  

vyjadriť neznalosť a 

neschopnosť  

Vie opísať svoje 

záľuby, obľúbené knihy 

a vie prezentovať svoj 

OaSR  guide, live broadcast, 

cable/satellite TV, telly, 

current affairs, serial, series, 

episode, quiz master, 

announcer/presenter/host, 

chat/talk/variety/reality 

show, turn up/down, browse, 

poetry, setting, plot, conflict, 

idea, paperback, hardback, 

encyclopaedia, dramatist, 

poet, review, critic, 

introduction, chapter, 

exciting, depressing, boring, 

entertaining, recommend, 

leisure time, do-it-yourself,  

take up, give up, enter the 



postoj k nim.  competition, relaxation, 

challenge, prefer to  

8.  

Stravovanie  

10 hodín  

Stravovacie 

návyky  

Druh stravy  

Ovocie a 

zelenina  

žiak vie pomenovať 

jedlo a vyjadriť k nemu 

vzťah väzbou:  

Vie vymenovať zdravé 

a nezdravé jedlá.  

žiak vie pomenovať 

niektoré druhy ovocia a 

zeleniny.  

Multikultúr

na výchova  

Enviro 

výchova  

Ochrana 

zdravia.  

eating habits, starter, main 

dish, delicious, taste, lay the 

table, wash the dishes, have 

a snack, pork, beef, turkey, 

bacon, ham, sandwich, 

seafood, strawberry, grapes, 

grapefruit, pineapple, plum, 

apricot, peanut, melon, 

lettuce, cauliflower, celery, 

mushroom, cabbage, 

soft/hard drink, sirup, tonic, 

milkshake, beer, wine, coke, 

ice tea, bottle, tin, mix, 

pasta, spaghetti, pizza, 

pancakes, cake, pie, dessert, 

flour, loaf of /fresh bread,  

piece, margarine  

9.  

Multikultúr

na 

spoločnosť  

10 hodín  

Cudzie jazyky  

Rodinné sviatky  

Zvyky a tradície 

v rôznych 

krajinách  

žiak vie pomenovať 

rodinné sviatky.  

žiak dokáže 

charakterizovať zvyky a 

tradície v rôznych 

krajinách.  

Multikultúr

na výchova  

original inhabitants, 

languages, new words, new 

living conditions, 

anniversary, seasonal, 

collect, decorate, ornament, 

mistletoe, holy, invite, 

invitation, party, organise, 

entertainment, picnick, 

barbecue, polite, 

Thanksgiving , feast, 

pumpkin pie, importance of 

studying languages- reasons, 

job,  

invite, spend, watch, 

dictionary, TV, radio, 

evening classes, revise  

10.  

Obliekanie a 

móda  

10 hodín  

Základné druhy 

oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia 

na rôzne 

príležitosti  

žiak vie pomenovať 

oblečenie, použiť frázy 

týkajúce sa obliekania. 

Vie vybrať vhodné 

doplnky k oblečeniu na 

rôzne príležitosti  

Ochrana 

života a 

zdravia 

Enviro 

výchova  

 

Finančná 

gramotnosť 

 

T-shirt, jeans, trousers, cap, 

skirt, shoes, jumper, dress, 

hat, jacket, clothes, trainers, 

sandals, shorts, anorak, coat, 

socks, boots, fancy dress, 

pullover, sweater, night 

dress, slippers,  

get dressed, put on, take off, 

wear, go with  

gloves, scarf, fur-coat, 



knickers, underpants, bra, 

tights, sweat-shirt, slippers, 

underwear, cardigan, 

pyjamas, uniform, swimsuit, 

swimming costume, 

moccasins  

11.  

Šport  

10 hodín  

Druhy športu a 

športové 

disciplíny. 

Význam športu 

pre ľudské 

zdravie  

žiak vie pomenovať 

jednotlivé druhy športu 

a vyjadriť svoj vzťah k 

ním.  

OŢaZ  

OaSR  

the names of sports: football, 

volleyball, basketball…, and 

sport activities: athletics, 

karate, judo, swimming  

equipment, darts, knee pad, 

somersault, do exercise, go 

jogging, play football, be 

fond of, be interested in, be 

keen on, give up, take up, 

win, lose, tired of st., take 

part in, take risk, take st. to 

its limits  

12.  

Obchod a 

služby  

10 hodín  

Nákupné 

zariadenia  

Pošta  

Hotel  

žiak pozná názvy 

nákupných zariadení., 

poštu a hotel.  

OaSR  

 

Finančná 

gramotnosť 

 

post office, postman, letter, 

envelope, postcode, stamp, 

air-mail, telegram, postcard, 

banknote, coin,  

13.  

Krajiny, 

mestá a 

miesta  

Krajiny , moje 

mesto  

žiak vie:  

- pomenovať známe 

štáty sveta,  

- vypracovať a 

prezentovať projekt o 

svojom meste alebo 

krajine, prípadne o 

cudzom meste alebo 

krajine  

MUV  

ENV  

America, Europe, Africa, 

Australia, Asia, Antarctica, 

the Pole, the Equator, 

hemisphere, climate, land, 

ocean, sea, be situated, to/in 

the north, in the centre, on 

the coast, 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, go sightseeing  

 

 

Použité skratky:  
MEV- Mediálna výchova  

MKV-Multikultúrna výchova  

OaSR-Osobnostný a sociálny rozvoj  

TPaP-Tvorba projektu a prezentačných schopností  

DOV-Doprava výchova  

ENV-Enviromentálna výchova  

OČaZ- Ochrana človeka a zdravia  



 

Vzdelávací obsah anglického jazyka v 7. ročníku pozostáva z nasledovných tematických  

okruhov: 

1. Môj život:  

Lexika: fázy života, zločin, prídavné mená vyjadrujúce pocity, rodinné vzťahy 

Gramatika: jednoduchý minulý čas - klad, zápor, otázka, krátke odpovede, minulý čas  

pravidelných a nepravidelných slovies 

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

Rečové zručnosti: vedieť porozprávať o sebe, vedieť sa spýtať na to, čo ma zaujíma  

o druhých, tvoriť návrhy a reagovať na ne, vedieť porozprávať vymyslený príbeh  

v jednoduchom minulom čase 

2. Budúcnosť: 

Lexika: vesmír, súťaže, večierky 

Gramatika: plánovaná a neplánovaná budúcnosť 

Zvuková a grafická podoba jazyka: fonetické symboly – spoluhlásky, písmená, ktoré sa  

nevyslovujú 

Rečové zručnosti: vedieť rozprávať o budúcnosti, tvoriť ponuky a reagovať na ne 

3. Časy a miesta: 

Lexika: kolokácie týkajúce sa každodenných činností, nešťastia, dom a nábytok 

Gramatika: priebehový minulý čas - klad, zápor, otázka, krátke odpovede, rozdiel medzi  

minulými časmi 

Zvuková a grafická podoba jazyka: znelé a neznelé spoluhlásky, intonácia v konverzácii,  

spoluhlásky č a š 

Rečové zručnosti: vedieť rozprávať o minulých dejoch v správnom čase 

4. Londýn: 

Lexika: neurčité zámená, miesta v meste, miestne predložky  

Gramatika: určitý a neurčitý člen, použitie prítomného priebehového času na vyjadrenie  

budúcich plánov 

Zvuková a grafická podoba jazyka: prízvuk v slovách, spoluhlásky 

Rečové zručnosti: vedieť vyjadriť budúce plány, spýtať sa na cestu a povedať ako sa kde  

dostaneme 

5. Skúsenosti: 

Lexika: kolokácie zložené zo slovies a podstatných mien, hudba 

Gramatika: predprítomný čas – klad, zápor, otázka, krátke odpovede 

Zvuková a grafická podoba jazyka: prízvuk vo vetách, silné a slabé formy 



Rečové zručnosti: vedieť porozprávať o doteraz nadobudnutých skúsenostiach, vyjadriť, čo  

sme práve urobili  

6. Problémy: 

Lexika: zdravie, kriminalita, škola 

Gramatika: modálne slovesá  

Zvuková a grafická podoba jazyka: intonácia vo vetách 

Rečové zručnosti: vedieť vyjadriť príkazy, zákazy, vedieť poskytnúť rady 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín  

Predmet anglický jazyk je dotovaný 1 hodinou. 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 využitím ich veku 

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, tvoria 

projekty, čítajú časopis.  

V tematických výchovno-vzdelávacích plánoch je hodinová dotácia odlíšená farebne. 

 

5. Vzdelávacie štandardy a prierezové témy  

Vzdelávací obsah anglického jazyka pre nižšie sekundárne vzdelávanie pozostáva z 13 

okruhov na úrovni A2.1.  

1. Rodina a spoločnosť  

2. Domov a bývanie  

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

4. Doprava a cestovanie  

5. Vzdelanie a práca  

6. Človek a príroda  

7. Voľný čas a záľuby  

8. Stravovanie  

9. Multikultúrna spoločnosť  

10. Obliekanie a móda  

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 7. 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 7. 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  

 

 

 

ne metódy  

 

 

 



 

 

Formy práce  

individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry  

 

 

, multimediálnymi programami, CD, časopisom a 

internetom  

 

7. Učebné zdroje  

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

- učebnica Project 3 /3.edícia/  

- odborné publikácie k daným témam  

- Games for Children - Resource Book for Teachers  

- Practical Clasroom English  

- 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.)  

- časopis Hello  

 

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 7. ročníku 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 zo slohovej práce - váha 9  

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  

 

 

 

itá slovná zásoba, výslovnosť, 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.) 


