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Charakteristika predmetu  

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. 

 

Ciele 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. 

 

 

Vzdelávací štandard 

 

Rodina a spoločnosť  

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- rozumie jednoduchým 

pokynom, ktoré zadáva učiteľ 

(sit down, stand up, ...), 

- pozdraviť  sa a nadviazať 

kontakt (Hello! My name is...) 

- pýtať sa na meno (What is 

your name?), 

- pomenovať základné veci 

okolo seba (hračky a iné 

 

 

- jednoduché pokyny 

 

  

- oslovenie  

- predstavenie sa 

 

 

- základné veci okolo seba 

 



predmety formou It is ... ., 

otázka Is it... ?), 

- pomenovať izby a nábytok, 

- pomenovať dopravné 

prostriedky, budovy, 

- pýtať sa na veci (What is 

this?), 

- určiť farbu vecí a ich počet 

(do 20), 

- určiť čas – celé hodiny, 

- vyjadriť svoj názor (Yes/ No), 

- sa vie pýtať na farbu a počet 

(What colour?  How many?), 

- pomenovať základných členov 

svojej rodiny a vyjadriť k nim 

vzťah ( I love...), 

- spoznáva a používa 

privlastňovacie zámená (my, 

your), 

- pomenovať základné časti 

svojho tela, 

- jednoduchým spôsobom 

vyjadriť svoju náladu a 

jednoducho charakterizovať 

svoje telo a jeho časti 

prídavným menom (I´m 

happy/ sad. I am small/ tall), 

- pomenovať ročné obdobia a 

dni v týždni, 

- charakterizovať počasie a 

pomenovať objekty na oblohe, 

- pozná pomenovanie 

jednotlivých aktivít a činností, 

 

 

- nábytok a izby 

- dopravné prostriedky 

 

- veci 

 

- farby 

 

- čas, hodiny 

 

 

- členovia rodiny 

 

 

- privlastňovacie zámená 

 

 

- základné časti ľudského tela 

 

- druhy nálad 

 

 

 

 

- ročné obdobia, dni v týždni 

 

 

- počasie 

 

- aktivity 

 



- rozprávať o svojom dennom 

režime, 

- vyjadriť svoje schopnosti 

(can/ can´t), 

- je oboznámení so slovnou 

zásobou, ktorá súvisí so 

sviatkami Vianoc, Veľkej 

noci, Deň otcov, Deň matiek, 

Narodenín, Halloween a 

charakterom týchto sviatkov v 

Anglicku, 

- ovláda špeciálne frázy (Marry 

Christmas and Happy New 

Year! Happy Easter! Happy 

birthday! I love you! Happy 

mother´s day!), 

- opýtať sa na vek (How old are 

you?), 

- porovnať slávenie týchto 

sviatkov so slávením v našej 

krajine, 

- pomenovať zvieratká a 

vyjadriť k nim vzťah (like/ 

don´t like), 

- vymenovať niektoré druhy 

ovocia a zeleniny a vyjadriť 

vzťah (like/ don´t like), 

- vymenovať niektoré zdravé a 

nezdravé jedlá a vyjadriť k 

nim vzťah (like/ don´t like), 

- vymenovať časti oblečenia a 

povedať, čo ma oblečené 

(odpočúvaný prítomný 

- denný režim žiaka 

 

- schopnosti 

 

- Vianoce, Veľká noc, Deň otcov, 

Deň matiek, Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vek, počet rokov 

 

 

 

 

 

- zvieratá 

 

 

- ovocie a zelenina 

 

- zdravé a nezdravé jedlá 

 

 

- oblečenie 

 

 



priebehový čas: I´m 

wearing...), 

- spievať  jednoduché anglické 

pesničky, ovláda jednoduché 

anglické rýmovačky (Head 

and shoulders..., January, 

February, Happy birthday to 

you...,  We wish you a Merry 

Christmas, Jingle bells, atď., 

Four seasons), 

- chápe obsah týchto piesní a 

rýmovačiek, 

- imitovať správnu výslovnosť 

učiteľa, 

- zopakovať slová a jednoduché 

vety, 

- s výraznou pomocou učiteľ 

dotvoriť otázky a odpovede. 

 

- anglické piesne 

 

 

 

 

 

 

- anglické rýmovačky 

 

 

 

 

                

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 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. 

 

Učebné zdroje 

  Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

autor/ka učebnica 

M. MATOUŠKOVÁ, V. MATOUŠEK Busy Bee 1 

 webové stránky, ktoré sú venované výučbe 

anglického jazyka 

 dvojjazyčné slovníky 



 materiálno-technické a didaktické 

prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

 obrázkové slovníky 

 - obrazový demonštračný materiál 

(magnetické obrázky, karty, pexesá, 

maňušky a pod.). 

 - multimediálne výukové CD ROM´s 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotí sa na základe Metodických pokynov  č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Pri hodnotení žiakov sa postupuje aj podľa pokynov na hodnotenie žiakov primárneho 

vzdelávania,  ktoré sú prílohou k školskému vzdelávaciemu programu školy. 

V 1. ročníku sa predmet neklasifikuje.  

 Na vysvedčení i v triednom výkaze sa uvedie – absolvoval/-a. 

 

  

 


