Anglický jazyk 5. ročník
Charakteristika predmetu

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a
spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk
národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života,
či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci, sa dôraz pri
vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií,
efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích
jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na
schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a
písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa
želaní a potrieb jednotlivca.
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) označenie
úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu
v prvom cudzom jazyku, t. j. v anglickom jazyku na konci 5. ročníka ZŠ.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je
nasledujúca:
Žiak rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším vetám, ktorých
účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a vety dokáže používať.
Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní.
Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v
komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť .

Názov predmetu:
Ročník:
Časová dotácia:
ŠVP:
ŠkVP:
Vyučovací jazyk:

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie
Anglický jazyk
Piaty
3 h týždenne/99 h ročne
3h
0 h – bez rozšírenia obsahu
slovenský

Učebné osnovy
1. Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu
všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov
vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie
komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať
komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:
-

-

efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre
jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa komunikačný zámer
realizoval vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s
porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný
text ako poslucháč alebo čitateľ,
v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny
prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne
funkčné ciele.

Kompetencie
Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal:
-

riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
daným jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity,
lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne
dedičstvo.
dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného
prostredia v škole sú:
kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním

-

rozmanitých zručností a kritického prístupu,
tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v
procese riešenia problémov,
prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a
problémy v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku.

Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností .
Žiak dokáže:
- uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,
- uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho
jazyka,
- chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
- dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie,
prepájať ich s poznaným, 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 poskytovaných informácií,
- pochopiť zámer zadanej úlohy,
- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
- aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,
- využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
- byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s
použitím konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie
komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je
primerané danej situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí anglickým
jazykom.
Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:
- jazykové kompetencie,
- sociolingválne kompetencie,
- pragmatické kompetencie.
Jazykové kompetencie
Žiak dokáže:
- používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných
údajov a potrieb konkrétneho typu,

-

-

-

používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných
spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov
viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných
spojení, zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať
s hovoriacimi pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa,
odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny
alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne
používané ustálené spojenia,
vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR,
2013, s. 111 – 119).

Sociolingválne kompetencie
Žiak dokáže:
- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa,
poďakovať sa, ospravedlniť sa
Pragmatické kompetencie
Žiak dokáže:
- spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych
spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s
mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na
artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu
Prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úrovne A1
Uvádzame prehľad kompetencií a funkcií stanovených pre úroveň A1.
Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou
Upútať pozornosť – Pozdraviť - Odpovedať na pozdrav -Poďakovať sa a vyjadriť
uznanie -Rozlúčiť sa
Vypočuť si a podať informácie
Informovať sa - Potvrdiť a trvať na niečom -Začleniť informáciu -Odpovedať na
požiadavky
Vybrať si z ponúkaných možností
Identifikovať - Opísať
Vyjadriť názor
Vyjadriť názor - Vyjadriť súhlas -Vyjadriť nesúhlas
Vyjadriť vôľu
Vyjadriť želania - Vyjadriť plány

Vyjadriť schopnosť
Vyjadriť vedomosti - Vyjadriť neznalosť -Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť
Vyjadriť pocity
Vyjadriť radosť, šťastie, uspokojenie - Vyjadriť smútok, skľúčenosť
Vyjadriť očakávania a reagovať na ne
Zistiť spokojnosť/nespokojnosť
Predstaviť záľuby a vkus
Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam - Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám
rád
Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam
Vyjadriť príkaz/zákaz - Žiadať o povolenie a súhlas - Dať súhlas
Dať ponuku a reagovať na ňu
Žiadať niekoho o niečo - Odpovedať na žiadosť - Ponúknuť pomoc -Odpovedať na
návrh
Reagovať pri prvom stretnutí
Predstaviť niekoho - Predstaviť sa - Reagovať na predstavenie niekoho- Privítať
Korešpondovať
Začať list - Ukončiť list
Telefonovať
Začať rozhovor - Udržiavať rozhovor - Ukončiť rozhovor
Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností
Ospravedlniť (sa)
Obsahový štandard pre 5. ročník
Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú
bližšie špecifikované funkciami jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie
jazyka sú povinnou súčasťou obsahového štandardu. Obsahový štandard je
koncipovaný tak, aby nadväzoval na kompetencie žiakov, ktorí sa začali učiť anglický
jazyk v rámci primárneho vzdelávania. Obsahový štandard je vymedzený pre 5.
ročník, jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v
ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková
dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné
schémy. Javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných
kompetencií vymedzených v tomto obsahovom štandarde.

Obsah vzdelávania

Tematický celok/ hodinová dotácia
Rodina a spoločnosť/ 18 h
Vzdelávanie a práca/ 19 h
Voľný čas a záľuby/ 16 h
Človek a príroda/ 2 h
Domov a bývanie/ 6 h
Ľudské telo/ 2 h
Obliekanie a móda/ 5 h
Multikultúrna spoločnosť/ 13 h
Čo sme sa naučili/ 18 h
Obsahový štandard
Témy: Cudzie jazyky, Vzťahy medzi ľuďmi, Škola a jej zariadenie, Osobné údaje, Čo
sme sa naučili
 Anglicky hovoriace krajiny; Pozdravy, predstavenia sa, zoznámenie sa;
Transkripčné znaky; Neurčitý člen „a/an“; Určitý člen „the“; V triede – Čo je to?
To je...; Jazyk v triede – hra na robota; Čísla 0 – 100, telefónne čísla; Hry s
číslami; Abeceda, hláskovanie, pesnička 1AB; Množné číslo podstatných mien
– pravidelné a nepravidelné; Väzba „there is/ there are“ pri opise; Mená a
oslovenia; Hodina aritmetiky; Opakovanie prvej lekcie; Práca s pracovným
zošitom; Overovanie vedomostí písomnou formou
Témy: Národnosť/štátna príslušnosť, Rodinné sviatky, Rodina – vzťahy v rodine, Aký
je dnes deň, Cudzojazyčná komunikácia, Čo sme sa naučili
 Predstavujeme slovníček krajín; Sloveso „to be“ klad a zápor – jeho dlhá a
krátka forma; Halloween; Členovia mojej rodiny; Privlastňovacie zámená;
Privlastňovací pád ('s); Sloveso „to be“ – opytovacie vety a krátke odpovede;
Sloveso „to be“ – minulý čas (was, were); Dni v týždni; Opytovacie zámená;
„Y/N“ otázky; „Wh...?“ otázky; Rádio show – počúvanie s porozumením; Aká
je tvoja adresa?; Hodina geografie; Opakovanie druhej lekcie; Práca s
pracovným zošitom; Overovanie vedomostí písomnou formou
Témy: Záľuby, Zvieratá/fauna, Rodinné sviatky, Vzťahy medzi ľuďmi, Učebné
predmety, Školský systém, Čo sme sa naučili
 Veci okolo nás; Sloveso „to have got“ – kladná, záporná a opytovacia veta,
krátke odpovede; Sloveso „to have got“ – minulý čas (had); Rozdiel medzi
Vianocami u nás a v UK – vianočné zvyky; Vianočné koledy, vianočný
pozdrav; Mamin darček – prídavné mená; Postavenie prídavného mena vo
vete; Stupňovanie krátkych a dlhých prídavných mien; Predstavujeme
slovníček školských predmetov; Rozvrh hodín; Školy v Anglicku a Walese;
Hodina biológie; Opakovanie tretej lekcie; Práca s pracovným zošitom;
Overovanie vedomostí písomnou formou
Témy: Koľko je hodín, Môj deň, Záľuby, Rodinné sviatky, Čo sme sa naučili
 Vyjadrenie času; Predstavujeme slovníček časových údajov; Predložky času
„at, on“; Týždeň – počúvanie s porozumením; Denný režim; Prítomný
jednoduchý čas – kladná, záporná a opytovacia veta, krátke odpovede;
Prítomný jednoduchý čas – 3. osoba singuláru; Predstavujeme slovníček
voľnočasových aktivít; Mickey, Millie a Mut – počúvanie s porozumením; Veľká
Noc u nás a v UK – zvyky, tradície; Zhotovenie veľkonočného pozdravu;

Šport; Hodina hudobnej výchovy; Opakovanie štvrtej lekcie; Práca s
pracovným zošitom; Overovanie vedomostí písomnou formou
Témy: Moja izba, Môj dom, Bývanie v meste, Záľuby, Cudzojazyčná komunikácia,
Čo sme sa naučili
 Moja izba; Predložky spojené s opisom miesta; Väzba „there is/there are“ –
opis miesta; Predstavujeme slovníček vybavenia domácnosti; Budovy v
meste; Otázka „Is there...?/ Are there...?“; Mickey, Millie a Mut majú voľný
deň; Sloveso „can/ can't“ – schopnosť; Britské domy; Hodina dejepisu;
Opakovanie piatej lekcie; Práca s pracovným zošitom; Overovanie vedomostí
písomnou formou
Témy: Fyzické charakteristiky, Vzťahy medzi ľuďmi, Základné druhy oblečenia,
Cudzojazyčná komunikácia, Čo sme sa naučili
 Slovesá „to be, to have got“ pri popise osoby; Nepravidelné stupňovanie
prídavných mien (dobrý, zlý), prirovnanie; Frankova rodina – počúvanie s
porozumením; Sobotňajšie ráno; Prítomný priebehový čas – kladná, záporná a
opytovacia veta; Nakupovanie; Kombinácia prítomného jednoduchého a
priebehového času; Nakupujeme oblečenie – „How much is...?“ otázky;
Kráľové nové šaty; Ľudia; Hodina výtvarnej výchovy; Opakovanie šiestej
lekcie; Práca s pracovným zošitom; Overovanie vedomostí písomnou formou;
Ako strávim letné prázdniny; Zhodnotenie šk. roka, klasifikácia žiakov
Výkonový štandard
Žiak by mal vedieť:
 nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou;
 vypočuť si a podať informácie;
 vybrať si z ponúkaných možností;
 vyjadriť svoj názor;
 vyjadriť svoju vôľu;
 vyjadriť svoju schopnosť;
 vnímať a prejavovať svoje city;
 vyjadriť očakávania a reagovať na ne;
 predstaviť svoje záľuby a svoj vkus;
 stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti;
 reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností;
 reagovať na príbeh alebo udalosť;
 ponúknuť a reagovať na ponuku;
 reagovať pri prvom stretnutí;
 telefonovať;
 vymieňať si názory, komunikovať s niekým;
 uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli pochopené;
 opísať (osoby, zvieratá, predmety...);
 zistiť informácie v minulom čase;
 použiť minulý tvar slovies byť, mať v jednoduchej konverzácii;
 interpretovať sviatky iných kultúr.
Lexika
1.
žiak si osvojí 400 - 450 nových slov, ich výslovnosť a pravopis, výber slov a
slovných spojení je podmienený vybranou povinnou lexikou pre komunikačnú
úroveň A1 v rámci predpísaných tém a rozšírený o lexiku v používaných

učebniciach; žiak rozlišuje synonymá (big, large, great; buy, get), antonymá (tall short, open - shut) a niektoré skratky
2.
žiak si osvojí rozdiely v britskej a americkej lexike (flat - apartment, toilet bathroom, groundfloor - firstfloor, autumn - fall, sweet - candy, football - soccer),
rozdiely v pravopise (programme - program)
3.
začína pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým
výkladovým slovníkom
4.
žiak sa naučí výrazy: noun, pronoun, preposition, verb, article,
simplepresenttense, question
Morfológia
1.
podstatné meno - jednotné, množné číslo; žiak rozlišuje nepravidelné množné
číslo podľa kontextu; pravopis koncovky -s,-es; -y, -ies; predložkové pády; genitive
"´s"
2.
prídavné meno: základné tvary krátkych prídavných mien (short, tall, big ...)
3.
zámená: osobné; privlastňovacie; ukazovacie - this/that; učenie modelových
otázok ako komunikačných fráz použitím opytovacích zámien (What´syourname?,
Whereisyourschool?)
4.
číslovky: základné 1 - 100; určovanie času; modelové vety (Howold are you?)
5.
príslovky: príslovky času; miesta (len niektoré podľa kontextu)
6.
predložky: miesta (in, on, at, next to, under, in front of, behind, opposite);
pohybu (to)
7.
spojky: and, or
8.
slovesá: to be, to have, to havegot; can, must, want, like
9.
slovesné časy: jednododuchý prítomný čas; prítomný priebehový čas; tvorenie
otázky a záporu od slovesa - to be
Syntax
1.
druhy viet podľa modálnosti a vetného obsahu: be, havegot - otázka, zápor,
záporná otázka
2.
slovosled: podmet, prísudok + príslovkové určenie miesta, času (athome,
today...)
3.
stavba vety pomocou: thereis/there are
4.
rozkaz pomocou - Let´s ...
Zvuková a grafická podoba jazyka
1.
anglická abeceda - hláskovanie
2.
výslovnosť "th" - znelé, neznelé, nácvik foném pomocou krátkych dialógov,
riekaniek a piesní
3.
žiak si osvojí výslovnosť niektorých stiahnutých slovesných tvarov (I´m, he´s,
she´s)
Spôsobilosti
Žiak sa učí ustálené frázy pre jednotlivé komunikačné situácie.
1.
pozdravy
2.
zoznámenie sa
3.
predstavenie sa
2. Požiadavky na výstup
5.ročník

Počúvanie s porozumením
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
  sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol
pochopiť význam,
  porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne
adresované a riadiť sa jednoduchými orientačnými pokynmi,
  porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania
jednoduchých, konkrétnych potrieb (SERR, 2013, s. 68, 69, 77).
Čítanie s porozumením
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
  porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným
spojeniam, vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa
potreby sa v čítaní vrátiť späť,
  porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,
  rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v
jednoduchých nápisoch,
  získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných
materiálov a krátkych jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,
  riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi
(SERR, 2013, s. 71 – 73).
Písomný prejav
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
  napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z
dovolenky,
 vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno,
štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
  napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o
tom, kde žijú a čo robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo
ich poskytnúť (upravené SERR, 2013, s. 85, 86, 64).
Ústny prejav
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
 Ústny prejav – dialóg
 Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
  dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá
od pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení,
  porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú
vyslovované dôsledne a pomaly,
  používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie,
opýtať sa niekoho, ako sa má,
  predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,
  rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť
reagovať na jednoduché
 informácie (upravené SERR, 2013, s. 76 – 83).
Ústny prejav – monológ
Žiak na konci 5. ročníka ZŠ dokáže:
  vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a



miestach,
 opísať seba, čo robí, kde žije (SERR, 2013, s. 60).

5. Metódy a formy - stratégie vyučovania
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber
je prostriedkom nútiacim žiakov k samostatným a autonómnym učebným aktivitám.
Učiteľ musí v prvom rade stratégiu vyučovania prispôsobiť predpokladom a záujmom
cieľovej skupiny žiakov. Práve prostredníctvom kvalitného obsahu metód a foriem
práce so žiakmi, dochádza vo výučbe k rozvoju a sebautváraniu osobnosti žiaka
pozostávajúceho z procesov:
 osvojovania si poznatkov
 osvojovania si skúsenosti z realizácie spôsobov činnosti
 osvojovania si skúseností z tvorivej činnosti
 utvárania si postojov, názorov a hodnôt.
Keďže v zásade platí, že kým 10 % si žiak zapamätá z toho čo počuje, už 20 % si
pamätá z toho čo vidí a počuje a 40 % z toho o čom diskutuje. Z toho vyplýva, že
model výučby a metódy práce učiteľa v ňom využité, je potrebné orientovať na
učebný cieľ, a teda snažiť sa o:
 aktivitu žiaka
 jeho produktivitu vo výsledku jeho činnosti
 to aby sa žiaci chceli, no najmä mohli pýtať bez obáv
 to aby sa im verilo, že to dokážu a že to čo urobili zle napravia
 príjemnú sociálnu klímu na vyučovaní
Je potrebné byť vo výučbe a vo výbere stratégie vyučovania flexibilný a pružne
reagovať na spoločenskú požiadavku prejsť:
 od vyučovania informatívneho k objavnému
 od direktívneho vyučovania ku komunikatívnemu s dôrazom na zručnosti
žiakov
 od jednorázovej prípravy učiteľa k jeho celoživotnému vzdelávaniu.
Metódy a formy uplatňované na hodinách anglického jazyka:
Kým teda metódy výučby zachytávajú vnútornú stránku výučby, vonkajšia stránka
tohto procesu je opísaná formami výučby, čo predstavuje spôsob riadenia celého
vyučovacieho procesu, jeho zložiek a vzájomných väzieb v čase a priestore. Popri
tradičnej výkladovo-ilustratívnej a reproduktívnej metóde bude implementované aj
problémové vyučovanie, aby žiaci sa učili nadobúdať nové poznatky samostatne,
používať už osvojené vedomosti a získavali skúsenosti z tvorivej činnosti.
Uplatňované budú nasledujúce metódy:
 dialóg a diskusia prebiehajúce vo väčšej alebo menšej skupine
 inscenačné metódy ( metódy hrania rol ) - spočívajúce v simulácií
stanovených situácií, keď sa riešenie realizuje prostredníctvom hrania rol
 brainstorming ( burza dobrých nápadov ) - kladie dôraz na čo najrýchlejšie
zhromaždenie a zapísanie nápadov, námetov, informácií. Cieľom je
vyprodukovať čo najviac myšlienok v minimálnom čase.
 zážitkové metódy – vytváranie zážitku, emocionálne prežívanie skutočnej
situácie na vlastnej koži
 skúsenostné metódy – spájanie emocionálnej investície a vedomé

kognitívne spracovávanie diania. Tieto metódy sa veľmi približujú realite –
zámerné učenie sa.
Na hodinách anglického jazyka sú využívané rôzne metodické formy výučby; z nich
najmä výkladové metódy, dialogické formy, ukážky predmetov a javov, formy
samostatnej práce žiakov, teoretické cvičenia či písomné práce; tiež sú využívané
sociálne formy výučby napr. frontálnu prácu, individuálnu prácu, ale aj skupinovú
prácu.
Výučba je obohacovaná aj skupinovým a kooperatívnym vyučovaním založeným na
rozdelení žiakov do skupín podľa rôznych hľadísk. Práca v skupine, najmä na
hodinách cudzieho jazyka, zlepšuje priebeh učenia a využíva sa často najmä vo fáze
precvičovania a upevňovania nových poznatkov.
Dominantným vo výučbe cudzieho jazyka nie je zamestnať žiakov za každú cenu
úlohami, práve naopak, pomocou úloh a činností cielene rozvíjať nahromadené
vedomostí, nadväzovať na už naučené. Dôraz sa kladie najmä na počúvanie a ústny
prejav vo forme slovných metód, a to monológu a dialógu. Z písomných metód majú
nezameniteľné miesto vo výučbe písomné práce, práce s textom, preklady v skupine
na hodine. Keďže žiaci častokrát nevedia osvojené vedomosti, zručnosti a návyky
využiť, je preto dôležité využívať aj motivačné metódy, ktorých podstatou je vzbudiť
v žiakoch pohnútku, záujem o poznávaciu činnosť, záujem o poznávanú skutočnosť
(učivo).
Uplatňované sú aj fixačné metódy, konkrétne metódy opakovania a precvičovania
naučených vedomostí a spôsobilostí, čo predstavuje ústne opakovanie učiva so
žiakmi, metódu otázok a odpovedí, ale aj opakovanie písomné či opakovanie
s využitím učebnice, tiež domáca úloha. Z fixačných metód sú významné aj metódy
precvičovania a zdokonaľovania si zručností a návykov, ako sú:
 zrýchľovanie činnosti
 plynulejšie vykonávanie činnosti a úkonov
 automatizácia.
Z diagnostických metód, ktorými je zisťovaný stupeň osvojenia si učiva žiakmi po
prebratí učiva, čo je podstatou ďalšej práce s danými žiakmi, sa sústreďujem najmä
na metódy ústne, podľa povahy učiva zamerané najmä na reprodukovanie učiva,
porovnávanie údajov, konštatovanie údajov a zistenie príčin. Rovnako sú
uplatňované aj metódy písomné, ako písomná práca, test, domáca úloha a metódy
praktického skúšania, aby sa zistilo ako je žiak schopný riešiť konkrétne úlohy,
aplikovať vedomosti, zručnosti a návyky, používať rôzne spôsoby vyjadrovania, aká
je nielen kvantita, ale aj kvalita vykonanej práce vyučujúceho a žiaka. Pamätá sa aj
na hlavnú hnaciu silu pre žiakov ako sú pochvala, verbálne a neverbálne
posilňovanie, či motivácia do učenia
Učebné zdroje
Na vyučovacích hodinách budú žiaci pracovať s: učebnicou TOM Hutchinson, T:
Project 1 - ThirdEdition, Oxford Press 2008, ISBN 978-0-19-476305-4,
Pracovným zošitom - Hutchinson, T: Project 1 ThirdEdition, Oxford Press, 2013,
ISBN 978-0-19-476530-5, CD - Hutchinson, T: Audio CD, 2013, ISBN 978-0-19476552-7, slovníkom, vlastnými materiálmi a internetom. Počas vyučovacích hodín
budeme tiež používať súbor vzdelávacích materiálov vypracovaný prostredníctvom
projektu Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

„Core Curriculum for English“ a pracovné zošity k uvedeným materiálom pre žiakov
„English One“. Spomínané materiály nadväzujú na prácu so vzdelávacím portálom
Planéta vedomostí.

V prípade záujmu žiakov plánujeme využívať úrovňové čítanky na pomoc pri
vyučovaní anglického jazyka. Sú určené začiatočníkom a mierne pokročilým
čitateľom podľa ich úrovne na získavanie a osvojovanie si slovnej zásoby. Slúžia ako
doplnkový materiál k učebniciam.
HODNOTENIE A SEBAHODNOTENIE
Hodnotenie úrovne vedomostí a zručností sa realizuje na základe Metodického
pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov








Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete anglický jazyk je cieľová
komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými
učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi.
Hodnotenie a klasifikácia v anglickom jazyku sleduje základné všeobecné,
sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo
využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, písanie,
počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.
Pri hodnotení v predmete anglický jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty:
obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a
štruktúra odpovede.
Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania
anglického jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať
náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích
štandardoch cieľovej skupiny žiakov.

Formy skúšania a hodnotenia žiakov z anglického jazyka- ústna a písomná
Ich podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho, ktorý konzultuje
tieto kritériá v predmetovej komisii. Povinné sú len vstupné, polročné a výstupné
kontrolné práce.
Kontrolné písomné práce, písomné testy, diktáty a ďalšie druhy skúšok rozvrhne
učiteľ rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa nadmerne nehromadili v určitých
obdobiach.
Hodnotenie žiakov je realizované sumatívne i formatívne, teda známkami. Súčasťou
hodnotenia práce žiakov na vyučovaní a jeho výsledkov je aj ústne hodnotenie,
percentuálne hodnotenie, vystavovanie žiackych prác, prezentovanie žiackych prác.
Zároveň v rámci vyučovacieho procesu využívame humanisticky orientované slovné
hodnotenie /pochvala/ i sebahodnotenie žiakov.

Žiakov s poruchami učenia hodnotíme iným spôsobom (s prihliadnutím na ich
špecifické poruchy učenia ) .
Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme (chválime, verbálne,
neverbálne – súhlasným prikývnutím, úsmevom ), pretože to pôsobí vysoko
pozitívne, povzbudzuje k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme,
nezosmiešňujeme.
Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.
Kritériá hodnotenia žiaka
Pri hodnotení výkonu žiaka v anglickom jazyku sledujeme najmä úroveň jeho
rečových zručností t.j.
 počúvanie s porozumením
 čítanie s porozumením
 hovorenie
 písanie
Pri hodnotení berieme do úvahy:
 do akej miery je žiak schopný realizovať komunikáciu v cudzom jazyku,
 do akej miery lexikálne a gramatické chyby narušujú zrozumiteľnosť
a dorozumievanie,
 hľadisko jazykovej správnosti pri používaní bežnej slovnej zásoby
a frekventovaných gramatických štruktúr,
 hľadisko štylistickej adekvátnosti – formálnosť a neformálnosť vyjadrovania
s ohľadom na situáciu prejavu,
 rýchlosť prejavu a pohotovosť reakcie s prihliadnutím na individuálne
rozdiely medzi žiakmi,
 rozsah slovnej zásoby žiaka a jej využitie prostredníctvom gramatických
štruktúr.
Hodnotenie ústnej odpovede :
Pri hodnotení ústnej odpovede by sme mali hovoriť o škále
akceptovateľnosti a komunikatívnej efektívnosti odpovede. Kritériom by mala byť
zrozumiteľnosť. Ak je odpoveď dobrá i napriek gramatickým chybám, žiak spracoval
informáciu a zaslúži si za ňu istý kredit.
Pri ústnej odpovedi hodnotíme:
 hranie úloh – dialóg
 opis obrázka
 reprodukcia textu
Pri hodnotení ústnej odpovede nám pomáhajú nasledovné kritériá:







plynulosť reči – 20%
výslovnosť a intonácia – 20%
rozsah slovnej zásoby – 20%
komunikatívna schopnosť – 20%
gramatická presnosť – 20%

Pri premene na známku postupujeme nasledovne:
100% - 90% výborný (1)
89% - 75% chválitebný (2)
74% - 50% dobrý (3)
49% - 30% dostatočný (4)
menej ako 29% nedostatočný (5)
Na základe týchto kritérií stanovujeme výslednú známku:
Výborný (1)
Dobrá výslovnosť, veľmi málo gramatických chýb, plynulý prejav bez dlhých odmlčaní
sa, učiteľ kladie málo otázok, aby si spresnil, či žiak učivu rozumie, odpovede na
otázky sú okamžité a vyčerpávajúce.
Chválitebný (2)
Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, väčšina viet je však
správna, v prejave nie je veľa prestávok, je pomerne plynulý, učiteľ položí viac otázok
na spresnenie odpovede, odpovede na otázky sú vyčerpávajúce, žiak reaguje
pohotovo.
Dobrý (3)
Miestami chyby vo výslovnosti, niekoľko gramatických chýb, ktoré spôsobujú
problémy pri porozumení, prejav s kratšími prestávkami, žiak hľadá slová, robí chyby
v gramatických štruktúrach, učiteľ kladie viac otázok na spresnenie, žiakove
odpovede sú menej vyčerpávajúce.
Dostatočný (4)
Častejšie chyby vo výslovnosti, veľa gramatických chýb, ktoré spôsobujú problémy
pri porozumení, prejav s dlhšími prestávkami, nedostatočná základná slovná zásoba,
obmedzený rozsah gramatických štruktúr, odpovede na otázky nezodpovedajú
rozsahu i obsahu učiva, žiak nie vždy vie odpovedať na otázky učiteľa.
Nedostatočný (5)
Časté chyby vo výslovnosti, množstvo gramatických chýb, ktoré spôsobujú
nezrozumiteľnosť prejavu, nedostatočná slovná zásoba, neschopnosť použiť
základné gramatické štruktúry, žiak nevie odpovedať na otázky učiteľa.
Hodnotenie písomného prejavu :
V anglickom jazyku sa ako písomný prejav hodnotí predovšetkým spracovanie
konkrétnej konverzačnej témy, ale i písanie podľa osnovy (žiadosť, objednávka, list
priateľovi).

V písomnom prejave hodnotíme:
o spracovanie úlohy – obsah
o presnosť a vhodnosť gramatických štruktúr
o lexikálnu stránky písomného prejavu
o štylistickú stránku písomného prejavu
o kompozíciu
Hodnotenie:
Výborný (1)
Vyčerpávajúca a adekvátna odpoveď na danú tému, správne použité gramatické
štruktúry, pestrá slovná zásoba, takmer bez pravopisných chýb, chyby neprekážajú
pri zrozumiteľnosti text, jasná logická výstavba celej práce, prehľadná kompozícia.
Chválitebný (2)
Žiak zvládne úlohy vo veľkej miere, ale vynechá alebo pridá informácie, ktoré
s témou nesúvisia, väčšinou vhodne použité gramatické štruktúry, dobrá slovná
zásoba s malými chybami, zopár štylistických nepresností pri výstavbe textu
a spájaní viet, menej prehľadná kompozícia.
Dobrý (3)
Vcelku adekvátna odpoveď na danú tému, ale s istými medzerami alebo zbytočnými
informáciami, zopár chýb v gramatike a lexike, miestami nezrozumiteľnosť textu, ale
celkovo text zrozumiteľný, viacero chýb v pravopise, stavbe viet a súvetí, menej
prehľadná kompozícia.
Dostatočný (4)
Spracovaná len časť otázky, veľké medzery v používaní gramatických štruktúr, text
vo väčšej miere nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, veľa
chýb v stavbe viet a súvetí, neprehľadná kompozícia.
Nedostatočný (5)
Neadekvátna odpoveď, len málo sa vzťahujúca k téme, takmer celý text
nezrozumiteľný kvôli chybám v gramatike, slabá slovná zásoba, nelogická stavba
viet, neprehľadná kompozícia.
Tento systém hodnotenia učiteľ môže použiť i pri domácich úlohách podobného
charakteru.
Hodnotenie kontrolných písomných prác a testov:
Maximálny počet dosiahnutých bodov predstavuje 100%. Kontrolné písomné práce
a testy sa hodnotia percentom úspešnosti a známka číslicou ( napr. 93% = 1 ).
Stupnica hodnotenia kontrolných písomných prác a testov
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%

výborný (1)
chválitebný (2)
dobrý (3)

49% - 30%
menej ako 29%

dostatočný (4)
nedostatočný (5)

Počet kontrolných písomných prác v každom ročníku: 2 ročne– polročná a výstupná
kontrolná písomná práca. Učiteľ môže pripraviť pre žiakov aj vstupnú previerku,
pričom vstupná písomná práca nie je hodnotená známkou, má mať formu spätnej
väzby pre učiteľa, ktorý porovnáva vedomosti žiakov z predchádzajúceho ročníka a
overuje proces upevnenia poznatkov resp. zabúdania. Ostatné písomné práce a
testy sú v kompetencii vyučujúceho.
Zostavovanie testov:
Testy zostavuje vyučujúci najčastejšie po prebratí lekcie, prípadne po istom
gramatickom jave, v niektorých prípadoch môže zostaviť súhrnný test za dlhšie
časové obdobie. Vyučujúci stavbu testu prispôsobuje prebratému učivu.
Základný test by mal obsahovať:
 úlohy k slovnej zásobe
 gramatickú produkciu – žiaci tvoria časť odpovede sami
 rozpoznávanie gramatických javov – voľba odpovede
 čítanie prípadne posluch s porozumením
Hodnotenie tvorivého písania – tzv. projektov :
Tu hodnotíme predovšetkým:
 formu – tvorivosť, kreativitu, fantáziu
 obsah – slovná zásoba, schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebratou
slovnou zásobou a naučenými gramatickými štruktúrami.
V priebehu školského roka žiak vypracuje a odprezentuje dva projekty.
Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou.
Pevnou súčasťou neformálneho zisťovania výkonov je aj priebežné slovné
hodnotenie ako informácia pre žiakov a rodičov.
Pri hodnotení výkonov sa má zohľadniť nie len aktuálna úroveň ovládania jazyka, ale
aj pokrok, ktorý žiak dosiahol v učení v zmysle podpory motivácie učiť sa cudzie
jazyky.

