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1.Charakteristika učebného predmetu                 
 

Predmet zábavná angličtina je prvým kontaktom žiakov s cudzím jazykom. Hravou formou žiaci spoznávajú nové slovíčka, výrazy a piesne. 
Hra, hrové aktivity, spev, hudobno-pohybové aktivity tvoria hlavnú náplň na hodinách zábavnej angličtiny. Žiaci získajú potrebný základ pre predmet 
anglický jazyk vo vyšších ročníkoch. Výučba je spestrená vlastnou tvorivou fantáziou učiteľa, kde takto využije obrázky a rôzne učebné pomôcky,       
ako sú lopty, stuhy, rôzne druhy ovocia a zeleniny, obrázky zvierat, obrázky domu a izieb, nábytku v dome, oblečenia a iné. 

Predmet zábavná angličtina v druhom ročníku nadväzuje svojim obsahom na predmet zábavná angličtina v prvom ročníku. 
Žiaci si upevňujú a rozširujú základnú slovnú zásobu, učia sa nové  slová, slovné spojenia a výrazy. Tematické celky sú zamerané na oblasti 

blízke deťom. Formy a metódy práce na hodinách zábavnej angličtiny rešpektujú vývinové osobitosti žiakov danej vekovej skupiny. Žiaci si hravou 
formou budujú základy pre ďalšie vzdelávanie v anglickom jazyku. 

Predmet zábavná angličtina   prispieva k otváraniu nových horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti 
dieťaťa, odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie 
vlastného jazyka a vlastnej kultúry, prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.  

Anglický jazyk  prispievaj k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským 
jazykom a štátnym jazykom. Anglický jazyk  poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 
Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu 
a napokon uplatnením sa na trhu práce.       2. Ciele vyučovacieho predmetu   
 

Skorý začiatok vyučovania cudzieho jazyka má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku,        
má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom, má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho 
emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má umožniť dieťaťu lepšie poznávanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie. 
 
Aby boli žiaci vedení k interkultúrnej komunikačnej schopnosti, vyplývajú pre vyučovanie anglického jazyka nasledujúce úlohy: 

 
- získať základy anglického jazyka, 
- komunikovať na veku primeranej úrovni, 
- reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku, 
- účinne spolupracovať v skupine. 
- poznať najzákladnejšie frázy v komunikácii a použiť ich v rozhovore so spolužiakom, 
- reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku, 



 

- predstaviť sa, položiť otázku, odpovedať na otázku, 
- rozumieť základným slovám slovným spojeniam a výrazom z jednotlivých tematických okruhov, vysloviť ich a správne použiť, 
- účinne spolupracovať v skupine. 

-  
3. Kľúčové  kompetencie 
 

a/ kompetencia (spôsobilosť v oblasti sociálnej a komunikačnej): 
 adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 
 dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka  1.  ročníka ZŠ, 
 primerane veku dokázať vyjadriť svoj názor, 
 orientovať v množstve rôznych informácií,  
 pozorne počúvať,  
 voliť optimálnu formu a spôsob komunikácie,  
 prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne, 

 
b/ kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia: 

- rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú k systematizácii  poznatkov, 
 
c/ kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 
 
d/ kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 

- uvedomovať si význam vytrvalosti, aktivity a iniciatívy pre svoj pokrok, 



 

e/  kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy: 
- vnímať a sledovať problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne svojej úrovni navrhovať riešenia podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti,  
- pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a   spolupracujúcim) spôsobom, 
- používať získané informácie na riešenie problému, efektívne sprostredkovať informácie  v rôznych podobách, 

 
f/ osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

- uvedomovať si dôležitosť vzájomného kontaktu, dôvery a spolupráce, empatie,  sebauvedomenia, 
- spolunažívať s inými, pracovať v tíme,  nenásilne riešiť konflikty, rešpektovať, tolerovať  odlišnosti, vzájomne si pomáhať, udržiavať 

harmonické medziľudské vzťahy,  
 
g/ kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 

- osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 
- správať sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektovať vkus iných ľudí.  

 
 4. Komunikačné zručnosti 
 Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú. Ide o tieto zložky: 
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. 



 

Čítanie s porozumením 
Učiaci sa porozumie náročnejším textom informatívneho, faktografického, populárno-náučného charakteru, ktoré súvisia s aktuálnymi problémami, 

a dokáže dedukovať, analyzovať, zovšeobecňovať stanoviská a názory autorov. Číta prózu podľa vlastného výberu. 
 Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1. dokáže čítať v anglickom jazyku, uvedomujúc si pritom rozdiely vo fonetike a fonológie materinského 
a anglického jazyka. Dokáže porozumieť krátkym jednoduchým vetám, ktoré obsahujú základnú, najfrekventovanejšiu slovnú zásobu.  
Dokáže vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých materiáloch (prospekt, program, cestovný poriadok, ale aj list či krátky článok ...).  
Z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopí význam niektorých neznámych slov. 
 
Počúvanie s porozumením  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1, dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie frázy týkajúce sa jej osoby i bezprostredného okolia. 
Dokáže naplniť konkrétnu potrebu na základe počutého. Vie identifikovať tému počutého prejavu. Chápe jednoduché slová, vety, výrazy jednoduché 
pokyny, porozumie jednoduchým otázkam a vie na ne odpovedať. 
 
Hovorenie  

Učiaci sa na úrovni A1 dokáže využívať slová, jednoduché frázy a vety na to, aby podal základné informácie o sebe, prípadne iných ľuďoch, vie 
vyjadriť svoje pocity, súhlas, nesúhlas, zámer, vie sformulovať jednoduchú otázku, ale i sám odpovedať na položené bežné otázky, dokáže komunikovať 
jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii rozpráva zreteľne a jasne a je pripravený mu pomôcť. Zvláda jednoduché rutinné 
role s použitím jednoduchých slov a krátkych viet. 
 
 
Písanie  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1, ovláda základy anglického pravopisu, dokáže vyplniť formulár s osobnými údajmi, napísať krátku osobnú 
pohľadnicu, stručne pomocou jednoduchých krátkych viet dokáže písomne predstaviť seba i iných, spolu s jednoduchou charakteristikou. 
 
 
- pri kompetenciách treba dodržiavať určené kompetencie pri danom predmete v zmysle ŠVP 
 
 



 

5.   Obsah vzdelávania  a výchovno-vzdelávacie  stratégie 
5.1 Obsah  vzdelávania  v 1. ročníku      
 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 
1. Ahoj 
 

Slovná zásoba na danú tému  
Frázy: What s your name? My name is.. 
            How are you?  I´m fine, thank you. 
Pieseň: Hello  
Riekanka : Good morning 
 
 

Žiak vie: 
-pozdraviť sa rôznymi spôsobmi, -vie sa predstaviť 
-pomenovať prvé zvieratká 
-na základe posluchu reprodukovať slová 
- reprodukovať krátky dialóg 

2. Hračky Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: What s this? It is a book. 
          I have a car. 
Pieseň: What´s this 

Žiak vie: 
- pomenovať hračky 
-určiť právnu farbu 
- odpovedať celou vetou 
- vhodne používať slovné spojenia 

3. Zvieratká Slovná zásoba k daným témam 
Frázy: What s colour is the penguin ? 
        It is black and white 
Spojenia:  one tiger, four lions.. 
Pieseň: Ele-ele-elephant 
           Little Indians 

Žiak vie: 
-pomenovať zvieratá v ZOO 
- určiť správnu farbu 
-používať vhodné slovné spojenia  
-na základe posluchu reprodukovať slová 

4. Vianoce Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Who is this? 
          Here you are Thank you. 
Pieseň: I wish you a Merry Christmas 

Žiak vie: 
-pomenovať vianočné ozdoby 
-poznať názvy rozprávkových bytostí 

5. Farma Slovná zásoba na danú tému 
Spojenia: one cock, four sheep. 
Pieseň: I´m a cow 

Žiak vie: 
-pomenovať domáce zvieratá 
-určiť presne počet a povedať spolu s číslovkou 

6. Oslava Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: How old are you? I´m six  

Žiak vie: 
-pomenovať potraviny, ovocie a zeleninu 



 

           I like apples. 
Pieseň: Happy birthday  to you 

- vyjadriť, čo má rád 
- opýtať sa na vek a určiť ten svoj 
- zaspievať pieseň k narodeninám 

7. Rodina Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Go to the door. Open the window. 
           Come here, please… 
Spojenia: This is a house. 
Pieseň: This is my father 

Žiak vie: 
-pomenovať jednotlivé časti domu 
a predmety každodenného života 
- na základe posluchu reprodukovať slová 
- používať slovné spojenia 
- reagovať na pokyny učiteľa 

8.Časti tela Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Hands up. Hands down. 
            I can fly. I can run. 
Pieseň: Head shoulders, knees and roes 
Riekanky: Hands up 
                Hi! I am a butterfly. 

Žiak vie: 
-pomenovať a ukázať jednotlivé časti tela 
- pomenovať časti odevu 
- na základe posluchu reprodukovať slová 
- vhodne používať slovné spojenia 

9. Doprava Slovná zásoba na danú tému 
Spojenia: a bog cam a small car 
                 I´m a doctor 
Riekanka: Look to the left 

Žiak vie: 
-pomenovať dopravné prostriedky 
- pomenovať jednotlivé druhy povolaní 
- vhodne používať slovné spojenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Tematický celok Počet 

hodín Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 
1. Ahoj  

3 Úvod do anglického 
jazyka 
Prvé zvieratká 
Ako sa voláš? 
Ako sa máš? 
Ďalšie potreby 

Slovná zásoba na danú tému  
Frázy: What s your name? My name is.. 
            How are you?  I´m fine, thank 
you. 
Pieseň: Hello  
Riekanka : Good morning  

Žiak vie: 
-pozdraviť sa rôznymi spôsobmi, 
-vie sa predstaviť 
-pomenovať prvé zvieratká 
-na základe posluchu 
reprodukovať slová 
- reprodukovať krátky dialóg 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ - 
pestovať kvalitné 
medziľudské vzťahy, 
rozvíjať sociálne 
spôsobilosti 

2. Hračky 4 Názvy hračiek 
Farby 
Spojenie „I have“ 

Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: What s this? It is a book. 
          I have a car. 
Pieseň: What´s this 

Žiak vie: 
- pomenovať hračky 
-určiť právnu farbu 
- odpovedať celou vetou 
- vhodne používať slovné spojenia 

MULTIKULTÚRNA 
VÝCHOVA - slovenské kultúrne prostredie, 
kde po stáročia spolunažívali 
príslušníci rôzneho etnického, 
národného, náboženského a 
kultúrneho pôvodu. 

3. Zvieratká 4 Zvieratká v ZOO 
Ďalšie farby 
Číslovky 1-10 
Množné číslo 

Slovná zásoba k daným témam 
Frázy: What s colour is the penguin ? 
        It is black and white 
Spojenia:  one tiger, four lions.. 
Pieseň: Ele-ele-elephant 
           Little Indians 

Žiak vie: 
-pomenovať zvieratá v ZOO 
- určiť správnu farbu 
-používať vhodné slovné spojenia  
-na základe posluchu 
reprodukovať slová 

ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
- význam zachovania druhovej  
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na Zemi a 
jej ochrana 

4. Vianoce 3 Rozprávkové bytosti 
Vianočné ozdoby a 
dekorácie 

Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Who is this? 
          Here you are Thank you. 
Pieseň: I wish you a Merry Christmas 

Žiak vie: 
-pomenovať vianočné ozdoby 
-poznať názvy rozprávkových 
bytostí 
- správne odpovedať na otázky 
- použiť vhodnú frázu pri 
podávaní predmetu poďakovať 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 
A ĽUDOVÁ KULTÚRA -rozvíjanie  svojej národnej  a 
kultúrnej identity 
Finančná gramotnosť: 
Človek vo sfére peňazí -  Pochopiť vzťah ľudská práca- 
peniaze a etickú súvislosť  
medzi bohatstvom a chudobou. 

 



 

5. Farma 4 Zvieratá na farme 
Otázka „ How 
many?” 

Slovná zásoba na danú tému 
Spojenia: one cock, four sheep. 
Pieseň: I´m a cow 

Žiak vie: 
-pomenovať domáce zvieratá 
-určiť presne počet a povedať 
spolu s číslovkou 

ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
- význam zachovania druhovej  
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na Zemi a 
jej ochrana 

6. Oslava 4 Happy birthday  
Oslava 
Potraviny 
Ovocie a zelenina 

Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: How old are you? I´m six  
           I like apples. 
Pieseň: Happy birthday  to you 

Žiak vie: 
-pomenovať potraviny, ovocie a 
zeleninu 
- vyjadriť, čo má rád 
- opýtať sa na vek a určiť ten svoj 
- zaspievať pieseň k narodeninám 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 
A ĽUDOVÁ KULTÚRA -rozvíjanie  svojej národnej  a 
kultúrnej identity 
 
Ochrana práv dieťaťa. 
Šikanovanie v triede.  

7. Rodina 4 Členovia rodiny 
Časti domu 
Predmety v dome 
Pokyny 

Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Go to the door. Open the 
window. 
           Come here, please… 
Spojenia: This is a house. 
Pieseň: This is my father 

Žiak vie: 
-pomenovať jednotlivé časti domu 
a predmety každodenného života 
- na základe posluchu 
reprodukovať slová 
- používať slovné spojenia 
- reagovať na pokyny učiteľa 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU 
A RODIČOVSTVU -základné princípy zdravého 
životného štýlu a nerizikového 
správania vo  svojom 
(každodennom) živote  

8.Časti tela 4 Časti tela 
Povely 
Spojenie „  I can” 
Oblečenie 

Slovná zásoba na danú tému 
Frázy: Hands up. Hands down. 
            I can fly. I can run. 
Pieseň: Head shoulders, knees and roes 
Riekanky: Hands up 
                Hi! I am a butterfly. 

Žiak vie: 
-pomenovať a ukázať jednotlivé 
časti tela 
- pomenovať časti odevu 
- na základe posluchu 
reprodukovať slová 
- vhodne používať slovné spojenia 

OCHRANA ŽIVOTA 
A ZDRAVIA 
- Osobná hygiena 
a psychohygiena 
 

9. Doprava 3 Dopravné 
prostriedky 
Prídavné mená 
Povolanie 

Slovná zásoba na danú tému 
Spojenia: a bog cam a small car 
                 I´m a doctor 
Riekanka: Look to the left 

Žiak vie: 
-pomenovať dopravné prostriedky 
- pomenovať jednotlivé druhy 
povolaní 
- vhodne používať slovné spojenia 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA -výchova k bezpeč.v cestnej 
premávke 
-  bezpečne sa správať na cestách 



 

  
 5.2 Obsah  vzdelávania  v 2. ročníku   
 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a reálií krajiny ( cultural studies ). V začiatočnej 
fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky. 
V prvom rade ma dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie 
sa pridávajú postupne podľa schopností detí v rámci kontextu (napr. slová, v ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje- hot dog, desk, pen atď.).           
Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme gramatickej progresie ostáva však obsahom 
neskoršieho vyučovania. 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdravy -Greetings 

Pozdrav 
Pozdravy počas dňa 
Otázka: How are you? 
 
 
 

 poznať pozdravy a správne ich priradiť k časti dňa, 
správne sa pozdraviť,  - použiť otázku   How  are you?“  odpovedať na otázku „I am .........“  zaspievať pieseň,   - správne vysloviť precvičované slová. 

Opäť ahoj - Hello 
again 

Predstavovanie 
Otázka: What is your name? 
Odpoveď: My name is... 
Slovné spojenie: I am, you are 
Prídavné mená tall, small, fat, big 
Pieseň 

 predstaviť sa,  odpovedať na otázku  „What is your name?“  rozlíšiť pojem chlapec,  dievča,  - rozoznať význam prídavných mien tall,  small, fat, big 
a použiť ich, 

Moja  rodina – My  
family 

Členovia rodiny 
Otázka : Who is it? 
Prídavné mená young, old, happy, sad 
Pieseň 
 

 pomenovať členov rodiny,  odpovedať na otázku: „Who is it?“  povedať význam prídavných mien  young, old, sad, happy 
a priradiť ich    k podstatnému menu,  - zaspievať pieseň, 

V triede - In the classroom 
Predmety v škole 
Otázka: What is it? 
Slovne spojenie: I can... 
Čísla 0 až 12 
Pieseň 

 pomenovať predmety v triede a školské  pomôcky,  odpovedať na otázku  „What is this?“  použiť slovné spojenie „I can.......“  utvoriť jednoduchú vetu,  - počítať od  0 do 12, 



 

 

Zimný čas - Winter 
time 

Zimné oblečenie 
Množné číslo podstatných mien 
Otázka: Can you...? 
Zimné športy 
Pieseň 

 povedať názvy zimného oblečenia,  utvoriť množné číslo podstatných mien,  použiť otázku  „Can you?“, odpovedať na Ňu,  prečítať a preložiť frázy,  zaspievať pieseň, 
 

Farby -Colours 
Pomenovanie farieb 
Oblečenie 
Slovné spojenie: I have got... 
 

 pomenovať farby,  rozoznať slová  na základe posluchu,  pomenovať časti oblečenia,  utvoriť vety s použitím spojenia „I have  got......“ 

Jedlo a pitie - Food and 
drinks 

Pomenovanie jedál a nápojov 
Otázka: What do you like? 
Slovesá: hungry, thirsty 
Pieseň 

 povedať názvy základných druhov potravín,  použiť spojenie I like v jednoduchej vete,  poznať význam slov hungry a thirsty a použiť ich 
v jednoduchej vete,  zasievať pieseň, 

Moje mesto  - My  town 
Pomenovanie budov v meste 
Čísla 11až 30 
Určitý člen: „the“ 
Aktivity na precvičenie učiva 
 

 pomenovať významné budovy v meste,  počítať do 30 a určiť počet predmetov,  použiť určitý člen „the“ vo vete, 
 
 

V dome- In the house 
Miestnosti v dome 
 
Osobné zámená: he, she 
Predložky: In, On, Under 
 

 označiť miestnosti v dome a zariadenie izby,  odpovedať na otázku  „Where is...?“  správne použiť zámená he, she,  - správne použiť predložky in, on , under  

Môj deň -  My day 

Režim dňa 
Určovanie času 
Otázka: „What is the time?“ 
Pieseň: This is the way 
 

 poznať a pomenovať  časti dňa,  určiť čas a odpovedať na otázku  “What is the 
time?“  utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie činnosti 
počas dňa. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Pozdravy -
Greetings 

Pozdrav 
Pozdravy počas dňa 
Otázka: How are you?  
 
 

-poznať pozdravy a správne ich priradiť 
k časti dňa, správne sa pozdraviť, 
- použiť otázku   How  are you?“ 
odpovedať na otázku „I am .........“ 
zaspievať pieseň,  
- správne vysloviť precvičované slová. 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY 
ROZVOJ  - pestovať kvalitné medziľudské 
vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti  
Ochrana práv dieťaťa. 
Šikanovanie v triede.  

Opäť ahoj - 
Hello again 

Predstavovanie 
Otázka: What is your name? 
Odpoveď: My name is... 
Slovné spojenie: I am, you are 
Prídavné mená tall, small, fat, big 
Pieseň 

-predstaviť sa, 
-odpovedať na otázku  „What is your 
name?“ 
rozlíšiť pojem chlapec,  dievča, 
- rozoznať význam prídavných mien tall,  
small, fat, big a použiť ich, 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA - slovenské kultúrne prostredie, kde 
po stáročia spolunažívali príslušníci 
rôzneho etnického, národného, 
náboženského a kultúrneho pôvodu. 

Moja  rodina – 
My  family 

Členovia rodiny 
Otázka : Who is it? 
Prídavné mená young, old, happy, sad 
Pieseň  

-pomenovať členov rodiny, 
-odpovedať na otázku: „Who is it?“ 
-povedať význam prídavných mien  young, 
old, sad, happy a priradiť ich   
k podstatnému menu, 
- zaspievať pieseň, 

ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
- význam zachovania druhovej  
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na Zemi a jej 
ochrana 

V triede - In the 
classroom 

Predmety v škole 
Otázka: What is it? 
Slovne spojenie: I can... 

-pomenovať predmety v triede a školské  
pomôcky, 
-odpovedať na otázku  „What is this?“ 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 
A ĽUDOVÁ KULTÚRA -rozvíjanie  svojej národnej  a 



 

Čísla 0 až 12 
Pieseň  

-použiť slovné spojenie „I can.......“ 
-utvoriť jednoduchú vetu, 
- počítať od  0 do 12, 

kultúrnej identity  

Zimný čas - 
Winter time 

Zimné oblečenie 
Množné číslo podstatných mien 
Otázka: Can you...? 
Zimné športy 
Pieseň 

-povedať názvy zimného oblečenia, 
-utvoriť množné číslo podstatných mien, 
-použiť otázku  „Can you?“, odpovedať na 
Ňu, 
-prečítať a preložiť frázy, 
-zaspievať pieseň,  

Finančná gramotnosť: Človek vo sfére peňazí -  Pochopiť 
vzťah ľudská práca- peniaze a etickú 
súvislosť  medzi bohatstvom 
a chudobou. 

Farby -Colours 
Pomenovanie farieb 
Oblečenie 
Slovné spojenie: I have got...  

-pomenovať farby, 
-rozoznať slová  na základe posluchu, 
-pomenovať časti oblečenia, 
-utvoriť vety s použitím spojenia „I have  
got......“ 

ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
- význam zachovania druhovej  
rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na Zemi a jej 
ochrana 

Jedlo a pitie - 
Food and drinks 

Pomenovanie jedál a nápojov 
Otázka: What do you like? 
Slovesá: hungry, thirsty 
Pieseň 

-povedať názvy základných druhov 
potravín, 
-použiť spojenie I like v jednoduchej vete, 
-poznať význam slov hungry a thirsty 
a použiť ich v jednoduchej vete, 
zaspievať pieseň, 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 
A ĽUDOVÁ KULTÚRA -rozvíjanie  svojej národnej  a 
kultúrnej identity 

Moje mesto  - 
My  town 

Pomenovanie budov v meste 
Čísla 11až 30 
Určitý člen: „the“ 
Aktivity na precvičenie učiva  

-pomenovať významné budovy v meste, 
-počítať do 30 a určiť počet predmetov, 
-použiť určitý člen „the“ vo vete,  
 

VÝCHOVA K MANŽELSTVU 
A RODIČOVSTVU -základné princípy zdravého 
životného štýlu a nerizikového 
správania vo  svojom (každodennom) 
živote  

V dome- In the 
house 

Miestnosti v dome  
Osobné zámená: he, she 
Predložky: In, On, Under  

-označiť miestnosti v dome a zariadenie 
izby, 
-odpovedať na otázku  „Where is...?“ 
-správne použiť zámená he, she, 
- správne použiť predložky in, on , under  

OCHRANA ŽIVOTA 
A ZDRAVIA 
- Osobná hygiena a psychohygiena 
 



 

Môj deň -  My 
day 

Režim dňa 
Určovanie času 
Otázka: „What is the time?“ 
Pieseň: This is the way  

-poznať a pomenovať  časti dňa, 
-určiť čas a odpovedať na otázku  “What is 
the time?“ 
-utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie 
činnosti počas dňa.  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA -výchova k bezpeč.v cestnej 
premávke 
-  bezpečne sa správať na cestách 

 
 
 
 
6. Metódy a formy vyučovania 

Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať 
chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť ť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami, má dieťa 
naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť (leaders independence). 
Skupinová práca, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná metóda, brainstorming, riadený rozhovor, samostatná práca, práca s obrázkovým 
materiálom. 

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 treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s radosťou bez strachu a stresu, treba využiť                    
a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za pomoci 
všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa v jazyku osamostatniť.   
 
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 
 
 
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 

 
 
Organizačné formy:   

Základná organizačná forma Ostatné organizačné  formy 
 

vyučovacia hodina 
 

Typy vyučovacej hodiny: 
 

1. základného typu, 
2. motivačného typu, 
3. expozičného typu, 
4. fixačného typu, 
5. aplikačného typu, 
6. diagnostického typu 
7. projektové typu  

 
 

 
 
- vedomostné súťaže a kvízy 
- praktické aktivity  
- exkurzie 
- vychádzky 
- pozorovania 

 
 volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych 

možností, pričom dbá na dodržiavanie zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov 

 
7. Hodnotenie 

 
Pri hodnotení a klasifikovaní žiakov a žiakov so  ŠPVU metodický  pokyn 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  v základných školách  

schválený MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. 
Predmet  je klasifikovaný známkou. 



 

V systéme vzdelávacích štandardov pre jednotlivé tematické celky je rešpektovaná idea kontinuálneho vzdelávania v súvislosti s tým sa prostredníctvom 
štandardov posudzuje a hodnotí: 
 
-  úroveň osvojených poznatkov, vedomostí, 
-  kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť, 
-  schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú prezentáciu, v prípade potreby aj prostriedkami  
    informačných a komunikačných technológií, 
-  schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne, ale aj v skupine. 
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu 
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov 

 
Metódy a formy hodnotenia Kritéria hodnotenia 

Ústne skúšanie 

- komplexnosť (celé učivo) 
- samostatnosť 
- správnosť 
- správnosť použitia odbornej terminológie 
- pochopenie (nie memorovanie) 
- aplikačná schopnosť 
- generalizácia(zovšeobecnenie, schopnosť hodnotiť, vytvárať závery) 

Písomné testy - stupnica hodnotenia 
Bleskovky - stupnica hodnotenia 

Tvorivé písanie 
- originalita textu 
- predpísaná schéma 
- vhodné štylistické prostriedky 
- výstižnosť 

Prezentácia a projekty 
- dodržanie požadovanej témy 
- originalita pri výbere jazykových prostriedkov 
- požadovaná forma a rozsah práce 
- originálny prístup pri spracovaní 
- prezentácia vlastnej práce 



 

Skupinová práca 

- rešpektovanie pravidiel skupinovej práce 
- rešpektovanie komunikačných pravidiel 
- kvalita výstupného produktu 
- priateľskosť pri spolupráci 
- schopnosť sebahodnotenia 
- schopnosť hodnotenia iných skupín podľa dohodnutých kritérií 

 
 
 
 

 
8. Učebné zdroje  

 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
 
1.ročník: 
2.ročník: 

- odborné publikácie k daným témam 
-  webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka 
-  materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 
-  učebnica, pracovný zošit 
- metodická príručka 
- dvojjazyčné slovníky 
- obrázkové slovníky 
- multimediálne výukové CD ROM´s 
- obrazový demonštračný materiál (magnetické obrázky, karty, pexesá, maňušky a pod.) 

 
 
 
 
Vypracovala  na základe učebných zdrojov:   PaedDr. Alžbeta Tóthová 



 

 
 
 


