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Charakteristika predmetu

Anglický jazyk primárneho vzdelávania je predmet, ktorý má sprostredkovať základné
vedomosti v tomto jazyku. Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny vplyv na celkový
rozvoj osobnosti dieťaťa. V tejto fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové
a neverbálne prostriedky. V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácií. Prednosť majú
počúvanie a hovorenie. Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou.
Správne zvolenými metódami sa vytvára atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu,
a v ktorom motivujeme chuť dieťaťa do učenia a jeho prirodzenú zvedavosť.

Ciele učebného predmetu
Všeobecné ciele
Vzbudiť záujem o cudzie jazyky a vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie. Rozvíjať všetky
komunikačné kompetencie ako v jazyku materinskom, tak aj v cudzom jazyku. Podporovať všestranný
rozvoj žiakov v oblasti: kognitívnej, emocionálnej, osobnostnej a sociálnej. Rozvíjať interkultúrnu
kompetenciu, rozvíjať všetky jazykové činnosti (počúvanie s porozumením a rozprávanie a postupne
zaraďovať čítanie s porozumením a písanie). Rozvíjať medzipredmetové vzťahy.
Sociálne ciele
Akceptovať seba ako súčasť skupiny, uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, zmysluplne spolupracovať
s partnerom, akceptovať spolupatričnosť ku skupine, vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,
pomáhať iným, povzbudiť ich, rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť, akceptovať rozhodnutie
väčšiny, vedieť sa prispôsobiť a presadiť, požičať si niečo, poprosiť, ospravedlniť sa, rozpoznať
a akceptovať chyby, naučiť sa zniesť prehry a prevziať zodpovednosť na seba.
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Kľúčové kompetencie
Všeobecné kompetencie
Prostredníctvom týchto kompetencií má žiak:
-

Získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti

-

Opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich

-

Kriticky hodnotiť svoj pokrok

-

Pochopiť zámer zadanej úlohy

-

Vedieť pracovať v skupinách

Komunikačné jazykové kompetencie
JAZYKOVÉ KOMPETENCIE
-

Používať základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov

-

Základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na
dané konkrétne situácie

-

Ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení

SOCIOLINGVÁLNA KOMPETENCIA
-

Nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu tak, že žiak použije najjednoduchšie spôsoby
vyjadrovania zdvorilosti – dokáže sa pozdraviť, predstaviť, opýtať sa ako sa máte, čo máš, čo
vieš, kde bývaš, odkiaľ si, čo si praješ, koľko to stojí, aké je počasie, koľko je hodín, dokáže
zablahoželať k sviatku, poďakovať sa.

PRAGMATICKÁ KOMPETENCIA
-

Dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede:

opísať

rodinných príslušníkov na obrázku, dať jednoduché pokyny, povedať, čo vie/nevie urobiť,
vedieť jednotlivé časti tela, základné potraviny, ročné obdobia, dni v týždni, režim dňa,
aktivity vo voľnom čase, názvy krajín a zvierat v prírode.
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Obsahový štandard


Obsah vyučovania anglického jazyka v 3. ročníku rešpektuje psychické osobitosti detí
primárneho vzdelania, vychádza z ich záujmov, schopností, skúseností a vedomostí o svete a z
reálií krajiny, jazyk ktorej sa učia. Veľkú úlohu tu zohrávajú komunikačné jazykové kompetencie,
ktoré mu umožňujú používať konkrétne jazykové prostriedky. V prvom rade musí žiak tieto
prostriedky zažiť a použiť v komunikácii s partnerom, či už v reálnych alebo simulovaných
komunikačných situáciách. Žiak si rozširuje repertoár slovnej zásoby a slovných spojení. To
všetko napomáha žiakovi rozvíjať a vedome získavať nové vedomosti a zručnosti.

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A.1.1+, ktorú má žiak dosiahnuť na konci primárneho
vzdelávania je vymedzený ŠVP, ktorý je dostupný online:
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaciprogram/aj_pv_2014.pdf

Prierezová téma
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ

Realizovaná v tematickom celku
Rodina a spoločnosť, Voľný čas a záľuby,
Multikultúrna spoločnosť, Stravovanie,
Človek a príroda, Domov a bývanie, Ľudské
telo, starostlivosť o zdravie, Obliekanie
a móda, Vzory

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Človek a príroda, Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie, Obliekanie a móda, Vzory

MEDIÁLNA VÝCHOVA

Multikultúrna spoločnosť

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA

Človek

a spoločnosť,

Multikultúrna

spoločnosť, Domov a bývanie, Voľný čas
a záľuby, Rodina a spoločnosť,
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

Voľný čas a záľuby, Rodina a spoločnosť,
Domov a bývanie, Obliekanie a móda, Vzory

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI

Všetky
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Výkonový štandard
Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie:
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má
žiak na konci 3. roč. ZŠ povinne dosiahnuť. Tie sú vymedzené SERR a sú uvedené aj
v ŠVP, ktorý je dostupný online:
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci
program/anglicky_jazyk_isced1.pdf

Pedagogické stratégie

Nová koncepcia vyučovania anglického jazyka vychádza zo základného dokumentu: Spoločný
európsky referenčný rámec pre jazyky, ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Zameriava sa na
rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka. Kľúčovými kompetenciami v oblasti
jazykovej prípravy sú porozumieť, hovoriť a písať. Pri vyučovaní tejto vekovej kategórie sa však dáva
dôraz na audio-orálnu formu výučby. Je nevyhnutné častejšie meniť a striedať aktivity, na každej
hodine je možné sprístupniť len niekoľko lexikálnych jednotiek. Dôraz sa kladie na správnu výslovnosť
a na zreteli je nutné mať fakt, že deti sa naučia len to, čo počujú v škole.
Metódy a formy práce: skupinové vyučovanie, samostatná práca, problémové vyučovanie,
brainstorming, práca s kartičkami, rôznymi predmetmi, rozhovor, individuálny prístup, vychádzka,
interaktívna tabuľa.

Učebné zdroje
Učebnica:
BOWEN, Mary. Hocking, Liz. 2009. English World 1, Macmillan Education, ISBN 978-023-002459-5
Pracovný zošit:
BOWEN, Mary. Hocking, Liz. 2009. English World 1, Macmillan Education, ISBN 978-023-002477-9
Slovník:
BOWEN, Mary. Hocking, Liz. 2009. English World Dictionary 1, Macmillan Education, ISBN 978-0-23003214-9
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DVD-rom
BOWEN, Mary. Hocking, Liz. 2009. English World Dvd-rom 1, Macmillan Education, ISBN 978-0-23003224-8
Audio CD
BOWEN, Mary. Hocking, Liz. 2009. English World Cd-rom 1, Macmillan Education, ISBN 978-0-23002450-2
Odborná literatúra
ČECHOVÁ, Barbara. 2009. Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencií žáku. Praha: Portál,
s.r.o. Praha. ISBN 978-80-7367-388-8
- dataprojektor, interaktívna tabuľa, notebook, CD prehrávač, vizualizér, vlastné prezentácie, CD
a DVD, audio-video nahrávky, internetové stránky, obrázkový materiál, pracovné listy.

Hodnotenie
Predmet Anglický jazyk bude hodnotený známkou. Pri jeho klasifikácii budeme vychádzať
z Metodických pokynov č. 22/2011 z 1. mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
V každej skupine budeme žiakov hodnotiť podľa individuálnych osobitostí každého žiaka.
Podľa dohody PK cudzích jazykov si učitelia vytvoria vlastné previerky pre skupiny, ktoré sú vytvorené
podľa vedomostnej úrovne.

Obsah hodnotenia
Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie
hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov
tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych
prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).
Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické,
zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v
kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je
potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.
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Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie
písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s
porozumením).
Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci
odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky.
Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť,
napísať krátke vety o sebe a pod.).
Spôsoby hodnotenia:
Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť
vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení.
Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom
známe z vyučovacieho procesu).
Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej
tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v
triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.
Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie
vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných
cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy
sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje
sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého
obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré
si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.
Pozn.: Ku žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so špecifickými poruchami
učenia a správania budeme pristupovať individuálne.
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Tematický plán učiteľa
Predmet: Anglický jazyk
Ročník: tretí
Časová dotácia: 99 hodín/ročne

TEMATICKÝ CELOK

TÉMA

POČET HODÍN: 6 + 6
Úvodná hodina

Rodina a spoločnosť
Osobné údaje

OBSAHOVÝ ŠTANDARD

VÝKONOVÝ ŠTANDARD

Zoznamovanie sa v anglickom jazyku.
Zavedenie zošita – My English
Dictionary; Pieseň Say Hello! Nadviazať
kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou; What is your name? My name
is..., Hello! Goodbye!

- Predstaviť sa na základe otázok
učiteľa.
- Pozdraviť sa;
- Rozlúčiť sa;
- Poďakovať sa;
- Viesť jednoduchý dialóg so
spolužiakom na predstavenie –
pozdrav, predstavenie, pozdrav
- vypísať zošit My English Dictionary a
predviesť postupnosť práce s ním
- Predstaviť sa samostatne a položiť
otázky na zistenie mena;
- Správne vysloviť názvy hlások
v anglickom jazyku;
- Reagovať pri stretnutí;
- Správne priradiť obrázok k prebratej
slovnej zásobe;
- Foneticky vysloviť hlásky A-N
- Napísať s pomocou slová z novej
slovnej zásoby
- Vypočuť si a podať informácie –
What is it?

Gramatika: It´s a car. It´s red. Is it a doll?
Is it pink? Yes. No.
Otázka: What´s your name?
Odpoveď: My name is....
SZ: farby, hračky
Fonémy: jednoslabičné slová s krátkym
„a“
Písanie: Veľké začiatočné písmená,
bodka.
Opakovanie pokynov z 2. ročníka;
predstavovanie sa
SZ: Apple, bag, cat, dog, egg, fish, girl,
hat, insect, jug, kitten, lemon
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Záľuby

Predstavenie
a zoznámenie
sa
s postavami z učebnice; opakovanie
slovnej zásoby – abeceda;
Práca s príbehom a osvojovanie si
slovnej väzby It is a boat. It is pink.
Opakovanie slovnej zásoby hračiek
a učenie sa zápisu v anglickom jazyku;
Dramatizácia dialógov; Opakovanie
abecedy a rozšírenie abecedy o ďalšie
písmená – N – S. Opakovanie farieb;
What’s your name? My name is... teddy,
boat, car, pink, purple, orange;
Farby – opakovanie; čísla 0-10
opakovanie a upevňovanie; Abeceda
opakovanie; didaktické hry; práca
s textom;
SZ: numbers 0-10,colours – green,
purple, orange, white, blue, yellow,
black;game, train, computer, ball, What
colour is it?
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- Zdramatizovať dialóg s pomocou
učebnice a nahrávky;
- Prečítať a na základe textu
k obrázkom vymaľovať, určiť
pravdivosť, nepravdivosť;
- Vyhláskovať svoju prezývku;
- Priradiť písmeno na základe posluchu,
napísať písmeno na základe
posluchu A-S
- Napísať s pomocou naučenú
štruktúru vety It is... Is it ....?
- Priradiť obrázky k slovám;
- Pomenovať obrázky;
- Prečítať s pomocou jednoduché
slová, texty;
- Na základe pokynov – posluchu
vykonať zadané úlohy, aktivity –
vymaľovať, prečítať, priradiť....
- Vypočuť si a podať informácie
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POČET HODÍN: 7

Mr Jolly’s shop – práca s príbehom,
aktivity na porozumenie; didaktické hry;
Otázka What is it? odpoveď It is a....

Vzdelávanie a práca

SZ: bag, book, pencil, ktten, rabbit, mum,
dad; What is it? It si a ball. Is it a doll?
Yes, t is. No it is not. Van, small, big,
hen, desk, chair,

Školské predmety

- Dramatizovať na základe vzoru
jednoduchý dialóg;
- Doplniť chýbajúce časti vety podľa
naučeného vzoru;
- Reagovať na pokyny učiteľa a vyfarbiť,
napísať, priradiť, označiť daný
obrázok, text;
- Napísať a doplniť slovnú zásobu podľa
vzoru;
- Použiť otázku What is it? v dialógu
podľa vzoru

Multikultúrna spoločnosť
Rodinné sviatky

Halloween – pripomenutie
a zopakovanie sviatku Halloween –
básnička Trick-o-Treat; Práca so
strašidelným príbehom, určovanie
známej slovnej zásoby v texte; Čo viem
o Halloweene? Didaktické hry
SZ: .pumpkin, Jack-o-latern; monster,
ghost, witch, black, hounting house,
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- Porozprávať v materinskom jazyku
o sviatku Halloween
- Odpovedať na otázky v anglickom
jazyku s možnosťami výberu správnej
odpovede
- Pomenovať, označiť, napísať symboly
Halloweenu.
- Identifikovať známe slovíčka v texte;
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Dopravné prostriedky

Doprava a cestovanie

Didaktické hry na upevňovanie
a opakovanie slovnej zásoby; Písanie,
doplňovanie novej slovnej zásoby;
Zdramatizovanie vypočutých dialógov,
situácií;
Opis dopravného prostriedku s použitím
naučenej slovnej zásoby, vetnej
konštrukcie. Dopĺňanie neurčitého člena
a/ an;

- Zdramatizovať vypočutý dialóg,
situáciu;
- Doplniť chýbajúce časti viet;
- Napísať osvojenú slovnú zásobu;
- Priradiť, označiť zadanú slovnú zásobu;
- Vnímať a prejavovať svoje city – I am
happy. I am sad.
- Aplikovať pozdravy podľa časti dňa;
Opísať dopravný prostriedok podľa
vzoru;

Vnímať a prejavovať svoje city:
How are you today? I am fine. I am
happy a pod.
pieseň Good afternoon;
SZ: taxi, lorry, bike, umbrella, Grandpa,
Grandma, Good morning, Good
afternoon, Howw are you? I’m fine,
thank you. neurčitý člen – a, an; big,
small, fast, slow;

Aplikovať doteraz získané poznatky –
rozprávanie, identifikovanie, čítanie;

Opakovanie 1

PROJEKT 1
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-

Nakresliť, vystrihnúť a prilepiť obrázky
Pomenovať hračky
Aplikovať osvojenú slovnú zásobu;
Prezentovať svoj projekt;
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POČET HODÍN: 8

Rodina a spoločnosť

Rodina – vzťahy v rodine, osobné
údaje

Vnímať a vyjadrovať svoje pocity. Som
šťastný; Opis osoby – je pekná Jednoduché prídavné mená;
Vzťahy v rodine mama, otec, stará
mama.
Tretia osoba v jednotnom čísle
jednoduchého prítomného času slovesa
„to be“ – he is, she is;
Otázky a odpovede;
Didaktické hry na osvojenie
gramatického javu;
Dopĺňanie slov, priraďovanie
k obrázkom;
Čítanie jednoduchého textu;
SZ: He is = He’s happy; She is = She’s sad;
happy, sad, ugly, pretty, mum, dad,
grandma,grandpa; clown, Is he/ Is he?
I am - I’m ... Am I...? No, you aren’t. Yes,
you are. snake, short, fat, old, long, thin,
new, funny;
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- Opísať
danú
osobu
pomocou
prídavných mien zo slovnej zásoby
a naučenej vetnej konštrukcie – She is
pretty.
- Určiť rodinných príslušníkov;
- Vybrať si s vybratých ponúknutých
možností;
- Napísať, prečítať, označiť, priradiť
slovíčka zo slovnej zásoby;
- Doplniť, dopísať chýbajúce slová do
vety;
- Správne priradiť osobné zámená – he /
she (on / ona);
Prečítať podľa vzoru jednoduchý text;

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

POČET HODÍN: 6

Stravovanie

Jedlá

Opakovanie farieb, didaktické hry
a upevňovanie novej slovnej zásoby
v písanej podobe, správnu výslovnosť,
vyjadrenie počtu – Koľko?
Používanie There is/There are ...Is there?
Are there? Tvorenie otázky k téme jedlo;
Množné číslo podstatných mien –
pravidelných;
SZ: ice cream, lollipops, cakes, sweets,
one, two, three, four, five, six, seven,
eight, nine, ten, How many... are there?
How many are there? There are
/nummber) lillipops. Are there...? There
is one... Is there one...? Yum. Bananas,
beans, carrots, grapes, peas, peppers,
melons,

- Napísať slovíčka z novej slovnej
zásoby;
- Označiť prebranú slovnú zásobu;
- Správne vysloviť prebratú slovnú
zásobu;
- Na základe pokynov vyfarbiť, doplniť,
označiť
- Na základe prečítania vykonať zadané
úlohy – čítanie s porozumením
- Opýtať sa podľa vzoru na počet;
- Odpovedať naučenou frázou na otázku
o počte vecí;
Použiť množné číslo pravidelných slov
z prebratej slovnej zásoby;

Multikultúrna spoločnosť
Vianoce

Opakovanie slovnej zásoby, v písomnej
forme; vytvorenie jednoduchého
Vianočného pozdravu podľa vzoru;
opakovanie slovnej zásoby – jedla,
hračky v súvislosti, čo chcem pod
stromček; Podľa pokynov v anglickkom
jazyku vytvoriť vianočnú pohľadnicu;
SZ: Christmas, Christmas tree, Christmas
card, Santa Clause, present, raindeer,
elfs, magic, Silent Night
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- Správne vysloviť danú slovnú zásobu;
- Vytvoriť podľa pokynov vianočnú
pohľadnicu;
- Doplniť chýbajúce slová;
- Nahradiť obrázky slovom;
- Prečítať krátky text podľa vzoru;
Aplikovať prebratú slovnú zásobu

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky
POČET HODÍN: 5+3

Človek a príroda

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Zvieratá

Rastliny

Počasie

Hľadanie vecí a označovanie slovíčok na
plagáte;
dramatizácia príbehu – dialóg;
Trénovanie správnej výslovnosti
prostredníctvom rôznych didaktických
hier;
Čítanie jednoduchých textov, dialógov;
výber zo správnych možností;
Predstavovanie kamaráta, jednoduchý
opis podľa obrázka;

Správne vysloviť danú slovnú zásobu;
Doplniť chýbajúce slová;
Nahradiť obrázky slovom;
Prečítať krátky text podľa vzoru;
Aplikovať prebratú slovnú zásobu
Správne použiť There is, There are,
Odpovedať na otázku How old are
you? We’re.. They’re…
- Predstaviť kamaráta podľa naučeného
vzoru
Opísať naučenými slovnými spojeniami
obrázok
-

SZ: How old are you? We’re ... They’re ...;
bird, flower, tree, fish, frog, present,
card, sun, pond, sky, cloud, noisy,
garden, mouse, shop, ship, shell, dish,
lovely, There are.. They are... It is...

Aplikovať doteraz získané poznatky –
rozprávanie, identifikovanie, čítanie – už
dlhší jednoduchý text;

Opakovanie 2

PROJEKT 2

PROJECT 2 – Záhrada – A Garden
Portfólio v prac. zošite
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- Podľa pokynov vykonať dané úkony;
- Aplikovať osvojenú slovnú zásobu;
Prezentovať svoj projekt;

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky
POČET HODÍN: 5

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Môj dom/byt

Domov a bývanie

Dramatizácia príbehu, vypočutého
dialógu;
didaktické hry na osvojovanie novej
slovnej zásoby k danej téme;
Zameranie na určovanie miesta
pomocou predložiek a výrazu: There is,
There are;
Miestnosti v dome – zámku; vytvorenie
vlastného domu s jednoduchým opisom;
Neurčitý člen;
SZ: Where is...? Where are...? castle,
kitchen, living room, bedroom,
bathroom, crown, table, stairs, Where’s
..? He/She/I tis... They are in / on/ under
, sofa, chair, cushion, TV, children,,
a bath, a hat, chip, chop, chair, lunch,
much;
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Správne vysloviť danú slovnú zásobu;
Doplniť chýbajúce slová;
Nahradiť obrázky slovom;
Prečítať krátky text podľa vzoru;
Aplikovať prebratú slovnú zásobu
Správne použiť There is, There are
s predložkami;
- Správne použiť predložky – in, on,
under
- Odpovedať na otázku Where is.. /
Where are...
- Predstaviť
izby
prostredníctvom
naučených slovných spojení;
Opísať naučenými slovnými spojeniami
obrázok;
-

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

POČET HODÍN: 6
Vzťahy v rodine

Rodina a spoločnosť

Dopĺňanie slov do viet – naučené slovné
spojenia, vetné konštrukcie;
Predstavovanie svojej rodiny
prostredníctvom privlastňovacieho
zámena – my, your – This is my father.
Sloveso „have got“ (mať), vyjadrenie –
mám / nemám;
opakovanie fonetickej výslovnosti – th;
Písanie – o rodine
SZ: I’ve got... You’ve got… I haven’t got…
Have you got..? Who is this? This is my
mother. Family, mother, father, Brother,
sister, space rocket, little, Who’s this?
Grandmother, grandfather, lamp, shelf,
photo, bed
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- Doplniť chýbajúce slová z prebratej
slovnej zásoby do viet;
- Správne napísať slová z prebratej
slovnej zásoby;
- Predstaviť
prostredníctvom
privlastňovacích zámen členov svojej
rodiny;
- Použiť správne sloveso „mať“ – I have
got – I’ve got...
- Odpovedať na otázku Who is this? This
is my mother;
- Prečítať podľa vzoru prebratý text;
- Dramatizovať dialóg podľa vzoru;
- Predviesť čitateľské zručnosti – práca
so známym textom
- Vyhľadať slovíčka, informácie v texte –
s pomocou učiteľa
Písomne opísať členov rodiny – základné
informácie – naučené frázy, vetné
konštrukcie

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky
POČET HODÍN: 6+3

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Zdravé stravovanie
Jedlá

Stravovanie

Čísla – 11-20; Dramatizácia dialógu;
vyjadrenie čo mám rád – jedlá. Sloveso
„like“ v spojení s I, We; Opakovanie
slovesa „Have got“ v tretej osobe
jednotného čísla – He/She/It has got;
Yes, he has. Zisťovanie, čo má rád ten
druhý – How about you? Podstatné
mená pravidelné v množnom čísle;
SZ: I like; She’s got..., eleven - twenty,
space woman, I like it! Has he got
a bike?He’s got, She’s got, Has he got…?
Has she got…?Yes, he/she has.
No he/she hasn’t.

Ľudské telo, starostlivosť
o zdravie

Ľudské telo
Fyzické charakteristiky

Opis osoby – základná charakteristika;
časti tela opakovanie + začlenenie do
vetnej konštrukcie, práca s textom,
vyhľadávanie informácií, čítanie;
Prídavné mená – jednoduché na
spresnenie vlastností osoby, veci;

- Doplniť chýbajúce slová z prebratej
slovnej zásoby do viet;
- Správne napísať slová z prebratej
slovnej zásoby;
- Použiť správne sloveso „mať“ – She
has got... She’s got...
- Odpovedať na otázku How about you?
- Prečítať podľa vzoru prebratý text;
- Dramatizovať dialóg podľa vzoru;
- Predviesť čitateľské zručnosti – práca
so známym textom
- Vyhľadať slovíčka, informácie v texte –
s pomocou učiteľa
Vyjadriť čo mám rád ja a iní
- Odpovedať na otázku Who is this? This
is my mother;
Písomne opísať osobu – charakteristika,
ako vyzerá

SZ: hair, eyes, glasses, tall, space suit,
silver, She has got.. I like...thin, thick,
bath, path, three, thirteen, new, big, old,
little, long, fast, slow,

Opakovanie 3

Moja rodina (My Family)

PROJEKT 3
Portfólio v prac. zošite

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM: Anglický jazyk – 3. ročník

Strana 17

Aplikovať doteraz získané poznatky –
rozprávanie, identifikovanie, čítanie – už
dlhší jednoduchý text;
- Podľa pokynov vykonať dané úkony;
- Aplikovať osvojenú slovnú zásobu;
Prezentovať svoj projekt;

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky
POČET HODÍN: 6

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Záľuby

Voľný čas a záľuby

Čo viem a čo neviem robiť, používanie
slovesa can (schopnosť) – v otázke,
v kladnej vete; v zápornom tvare;
slovesá na vyjadrenie činnosti;
didaktické hry na osvojovanie slovnej
zásoby v ústnej aj písomnej forme;
opakovanie abecedy;
Práca s krátkym textom o našej Zemi
a oblohe – vyhľadávanie informácií,
čítanie podľa vzoru,
Písanie slov; práca so slovníkom;
Fonetické cvičenia na výslovnosť „ng“
Tvorenie viet s pomocou a nápovednými
obrázkami, pomocnými slovíčkami;
SZ: look, come, go, jump, fly, sit, moon,
space suit, Miss Silver, can (ability), look,
woman, Can you sing? Yes, I can. No,
I can’t. Can it sing? Yes it can.
Earth, star, live, see, count, hot,
beautiful, round, king, ring, sing, wing,
count, ,
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- Napísať krátky text s pomocou –
nápovedné obrázky, slová, slovné
spojenia, vzor
- Doplniť chýbajúce slová z prebratej
slovnej zásoby do viet;
- Povedať, čo kto vie a nevie robiť
- Správne napísať a doplniť slovo can –
can’t
- Napísať, správne vysloviť prebranú
slovnú zásobu;
- Priradiť a znázorniť podľa pokynov
danú slovnú zásobu;
- Dramaticky stvárniť dialóg
Prečítať text po precvičení a podľa vzoru;

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky
POČET HODÍN: 7+3

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Počasie

Človek a príroda

Dramatizácia telefonického rozhovoru;
predpovedanie počasia; vytvorenie
obrázkov k počasiu a ich používanie
každý deň na určenie počasia v cudzom
jazyku;
Prítomný priebehový čas
prostredníctvom didaktických hier
používanie slovies s príponou -ing.
Práca s textom – čítanie, vyhľadávanie,
určovanie slov slovných spojení v texte.
Vytváranie – kompozícia viet, textu
podľa vzoru. Foneticky – ll – bell.

- Napísať krátky text s pomocou –
nápovedné obrázky, slová, slovné
spojenia, vzor
- Doplniť chýbajúce slová z prebratej
slovnej zásoby do viet;
- Povedať, čo práve robím – prítomný
priebehový čas
- Správne napísať a doplniť slovo can –
can’t
- Napísať, správne vysloviť prebranú
slovnú zásobu;
- Priradiť a znázorniť podľa pokynov
danú slovnú zásobu;
- Dramaticky stvárniť dialóg
- Pantomimicky stvárniť činnosť
Prečítať text po precvičení a podľa vzoru;

SZ: What’s the weather like? It’s cloudy.
Hot, cold, sunny, cloudy, windy, raining,
snowing, singing, flying, listening,
jumping, drawing, pointing, reading kite,
sunglasses, snowman, hold, eat, play,
bell, hill, well, doll, ball, wall, shell

Obliekanie a móda
Základné druhy oblečenia

Vytvorenie plagátu s oblečením,
roztriedenie aj podľa počasia, kedy, čo
môžem nosiť. Didaktické hry na
osvojovanie slovnej zásoby a opakovanie
prebratej slovnej zásoby. Opis, čo mám
na sebe oblečené.
SZ: hat, jumper, sweater, trousers, skirt,
shoes, boots, gloves, T-shirt,...
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- Povedať, čo mám oblečené ja alebo
môj kamarát;

Vzdelávacia oblasť: Cudzie jazyky

POČET HODÍN: 8+6

1. STUPEŇ ZŠ - ISCED 1

Dieťa a jeho vzory

Vzory

Opakovanie prebratých gramatických
javov, slovnej zásoby, opísanie svojej
obľúbenej postavy, svojho vzoru – čo vie,
nevie robiť, opis podľa obrázka,
rozprávanie podľa obrázkov,
predpovedanie počasia, ročné obdobia;
Foneticky – ck - sack
SZ: jumping, laughting, singing, party,
reading, standing, opan, walk, juice,
sack, sock, duck, kick

Aplikovať doteraz získané poznatky –
rozprávanie, identifikovanie, čítanie – už
dlhší jednoduchý text;

Opakovanie 4

PROJEKT 4

PROJECT 3 – Predpoveď počasia (A
weather Picture)
Portfólio v prac. zošite
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- Napísať krátky text s pomocou –
nápovedné obrázky, slová, slovné
spojenia, vzor
- Doplniť chýbajúce slová z prebratej
slovnej zásoby do viet;
- Povedať, čo práve robím – prítomný
priebehový čas, can can’t, have got –
klad, zápor, otázka;
- Napísať, správne vysloviť prebranú
slovnú zásobu;
- Priradiť a znázorniť podľa pokynov
danú slovnú zásobu;
- Dramaticky stvárniť dialóg
Prečítať text po precvičení a podľa vzoru;
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- Podľa pokynov vykonať dané úkony;
- Aplikovať osvojenú slovnú zásobu;
Prezentovať svoj projekt;

