Anglický jazyk 6. ročník
Charakteristika učebného predmetu
Vyučovací predmet anglický jazyk 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.
Výučba prvého cudzieho jazyka, t. j. anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu
komunikačnej úrovne A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca
pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného vzdelávania. Označenie úrovne
A2 je používateľ základného jazyka.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR je
nasledujúca:
Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa
ho bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine,
nakupovaní, miestnom zemepise a o zamestnaní). Dokáže komunikovať v
jednoduchých a rutinných úlohách vyžadujúcich si jednoduchú a priamu výmenu
informácií o známych a bežných záležitostiach. Dokáže jednoduchými slovami opísať
svoje rodinné zázemie, bezprostredné okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných
potrieb (SERR, 2013, s. 26).

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

ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie
Anglický jazyk
Šiesty
3 h týždenne/9 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 tak, 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.

2. Kompetencie
„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali
vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli
plniť vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa
nachádzajú. Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré
umožňujú jednotlivcovi konať“
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.
3.1.Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností .
Žiak dokáže:

vedome získavať nové vedomosti a zručnosti,

opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,

uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

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

chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,

dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,
systematizovať ich a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,

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

udržať pozornosť pri prijímaní informácií,

pochopiť zámer zadanej úlohy,

účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,

aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,

pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,

byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.
3.2

Komunikačné jazykové kompetencie

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa
používať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
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 zahŕňajú nasledovné zložky:
 jazykové kompetencie,
 sociolingválne kompetencie,
 pragmatické kompetencie.
3.3

Jazykové kompetencie

Žiak dokáže používať:
 bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,





3.4

základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,
obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú
predvídateľných základných jazykových situácií,
osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré
sa týka známych situácií a tém,
niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa
systematicky dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.
Sociolingválne kompetencie

Žiak dokáže:
 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,
 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
výmena informácií, žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie,
ospravedlnenie atď.,
 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších
bežných výrazov

3.5

Pragmatické kompetencie

Žiak dokáže:
 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok
(tematická organizácia, logické usporiadani slov, príčina/následok),
 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické
informácie, vyjadriť a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s
ľuďmi,
 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie
jednoduchých viet potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom
časovom slede
4. Výkonový štandard – komunikačné jazykové činnosti a stratégie
Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a
stratégie: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny
prejav, ktoré má žiak dosiahnuť na konci každého ročníka, pričom žiak musí na konci
nižšieho stredného vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2.
Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t.j. viaceré
súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v
ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.
Výkonový štandard nadväzuje na výkony stanovené pre 5. ročník ZŠ, t.j. na
komunikačnú úroveň A1.
Počúvanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:







porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby
za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná,
porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti
každodenného života,
porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých
sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach.
pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú,
porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu známe.

Čítanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:
 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú
slovnú zásobu,
 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,
 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými
prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty,
 porozumieť jednoduchým osobným listom,
 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch,
akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych
slov.
Písomný prejav – výkonový štandard
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:
 napísať jednoduché osobné listy,
 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími
výrazmi,
 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina, záujmy.
Ústny prejav – dialóg
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:
 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a
priamu výmenu informácií na známe a bežné témy,
 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny,
 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,
 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie,
 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav – monológ
Žiak na konci 6. ročníka dokáže:





opísať každodené skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a
miesto,
opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok,
podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné
skúsenosti.

Kompetencie a funkcie jazyka
V rámci 6. až 9. ročníka ZŠ sa v anglickom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie
jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň A2. Každá
kompetencia v obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky
súčasťou komunikačnej kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže
uskutočňovať. V rámci obsahového štandardu jednotlivé kompetencie na seba
nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a neustále vytvárať nové komunikačné
kontexty.
Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a
zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie. Funkcie sú chápané ako základné časti
komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku
uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa stretnú až na vyšších úrovniach. Interakčné
schémy sú časťou, ktorá vyjadruje pragmatické kompetencie, nie je uzavretá a
charakterizuje jednotlivé úrovne. Poskytuje učiteľovi základný rámec pre rozvoj
komunikačných jazykových činností a stratégií v súlade s príslušnou úrovňou, pričom
platí, že čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú.
Jazyková dimenzia dokresľuje uvedené funkcie a jej ovládanie by nemalo byť
samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne vyjadrenie jednotlivých funkcií
jazyka.
Diskurzná dimenzia opisuje formu realizácie komunikačného kontextu, funkčné štýly
a typy textov. Zameriava sa na rozvíjanie schopnosti žiakov usporiadať vety v takom
poradí, aby vedeli vytvoriť koherentný jazykový celok a prispôsobili svoj jazykový
prejav prijímateľovi. Rozvíjanie Interkultúrnej dimenzie umožnuje žiakom, aby sa
dokázali prispôsobiť zásadám sociálnej kohézie v cieľových krajinách. Do tejto
dimenzie zároveň patria interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti a povedomie o
rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách, akceptácia ľudí z iných kultúr
s ich rozdielnym správaním a hodnotami, schopnosť interpretovať, kriticky vnímať a
hodnotiť udalosti, dokumenty a produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
5. Obsahový štandard
Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A2 pozostáva z kompetencií,
ktoré sú bližšie špecifikované funkciami jazyka. Obsahový štandard je koncipovaný
tak, aby nadväzoval na kompetencie žiakov, ktorí sa učia anglický jazyk od
primárneho vzdelávania a dosiahli úroveň A1.
Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou
obsahového štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo/ročníkovo,
jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka sa môžu kombinovať a rozvíjať v
ľubovoľnom poradí. Navrhované delenie obsahových štandardov do ročníkov je iba
odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci nižšieho stredného

vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2.
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.
Časti Diskurzná dimenzia a Interkultúrna dimenzia v obsahovom štandarde sú
nepovinné a dotvárajú kontext na rozvíjanie kompetencií a využívanie funkcií
jazyka.
COMPETENCE 1: « RELATING WITH OTHERS IN A COMMUNICATIVE
SITUATION » Kompetencia č. 1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou
situáciou“
Funkcie:
Getting someone’s attention Greeting sb
Responding to agreeting
Expressing thanksand appreciation
Parting

Upútať pozornosť
Pozdraviť
Odpovedať na pozdrav
Poďakovať sa a vyjadriť uznanie
Rozlúčiť sa

Interakčné schémy
Can I help you? What’s the matter? Beautiful day, isn’t it? Hello. How´s your day.
Good to see you. Great, thanks. What about you? Many thanks! Thank you so
much. Thank you very much. It was lovely to see you. Thanks. The same to you.
I’ll be in touch. Take care.
Jazyková dimenzia
Slovosled vo vetách v prítomnom a minulom jednoduchom čase, tvorba otázky,
odpovede, záporu.
Krátka prídavná otázka so slovesom to be.
Zdvorilá otázka so slovesom can.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext sa realizuje:
- dialóg,
- neverbálna komunikácia s uplatnením hovorového štýlu.
Typy textov: úryvky a dramatizácie rozprávok, riekanky, pesničky, básničky,
komiksy a pod.
Interkultúrna dimenzia
Pravidlá slušnosti v komunikácii.
Interkultúrne rozdiely pri nadviazaní rozhovoru a neverbálnej komunikácii.

COMPETENCE 2: « LISTENING TO AND GIVING INFORMATION »
Kompetencia č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“
Funkcie:
Asking for information
Confirming and insisting on sth

Informovať sa
Potvrdiť a trvať na niečom

Classifying information
Replying to requests

Začleniť informáciu
Odpovedať na požiadavky

Interakčné schémy
Whose luggage is this? Have you got a bigger one? What is 6 plus 4? Sure.
36 divided by 12 equals 3, not 4. The biggest city of the U.S..
Whose face is in this picture? Yes, of course. No, I am sorry. I´m afraid, I can´t.
Jazyková dimenzia
Časovanie plnovýznamových slovies v jednoduchom prítomnom čase, tvorba
otázky, odpovede a záporu.
Opytovacie zámeno whose.
Radové číslovky.
Dátum, dni, mesiace v roku.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext sa realizuje:
- jednoduchý dialóg,
- monológ,
- stručné komentáre s uplatnením hovorového štýlu.
Typy textov: krátke interview, jednoduché správy, inzeráty, krátke oznámenia,
opisy, jednoduché osobné listy, brožúry, úryvky z rozprávky, komiksy, poznámky a
odkazy, letáky a pod.
Interkultúrna dimenzia
Špecifiká komunikácie pri využívaní základných služieb (pošta, informačná
kancelária a pod.) a v masmédiách.
COMPETENCE 3: « CHOOSING FROM GIVEN OPTIONS»
Kompetencia č. 3: „Vybrať si z ponúkaných možností“
Funkcie:
Identifying
Describing
Confirming/Refusing

Identifikovať
Opísať
Potvrdiť/Odmietnuť

Interakčné schémy
The fastest animal in the world is the cheetah. The next train to Prague leaves at 4.
Put some potatoes in a saucepan and boil them. So I’ll meet you at 2 p.m.
Jazyková dimenzia
Budúci dej vyjadrený pomocou will, tvorba otázky, odpovede a záporu.
Určitý a neurčitý člen.
Tvorba množného čísla nepravidelných podstatných mien.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný context sa realizuje:
- jednoduchý dialog,
- súvislý monológ
- komentáre s uplatnením hovorového štýlu.

Typy textov: rozprávanie, opisy udalostí a činností, jednoduché osobné listy, brožúry,
úryvky z rozprávok, komiksy, poznámky a odkazy, letáky, reklamný materiál, jedálny
lístok a pod.
Interkultúrna dimenzia
Životný štýl a interkultúrne rozdiely v jednotlivých regiónoch krajín, v mestách a na
vidieku.
COMPETENCE 4: « EXPRESSING AN OPINION »
Kompetencia č. 4: „Vyjadriť názor“
Funkcie:
Expressing an opinion
Vyjadriť názor
Expressing agreement
Vyjadriť súhlas
Expressing disagreement
Vyjadriť nesúhlas
Expressing conviction
Vyjadriť presvedčenie
I hope you understand. Expressing degrees of certainty

Vyjadriť stupne istoty

Interakčné schémy
Well, the show was really interesting. Her story was really amusing.
The food was excellent. I was bored. In my opinion, London is a very beautiful city.
I think you’re (probably) right. I agree with you. Not a bad idea. I’m afraid I don’t
agree with you. That can’t be true. That’s nonsense. No, you’re wrong! Are you sure
about that? I don’t think I’ll be at home at seven. Life will be different in 10 years.
Jazyková dimenzia
Prídavné mená s koncovkou -ed, - ing.
Intenzifikátory very, really, quite, quite so, a bit.
Jednoduchý minulý čas, tvorba otázky, odpovede a záporu.
Vyjadrenie budúceho déjà pomocou will.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný context sa realizuje:
- dialóg,
- monológ s uplatnením hovorového štýlu.
Typy textov: rozprávanie príbehov, opisy udalostí a činností, jednoduché osobné
listy, brožúry, úryvky z článkov, poznámky a odkazy, letáky, reklamný materiál a pod.
Interkultúrna dimenzia
Špecifiká komunikácie pri vyjadrovaní ospravedlnenia a nesúhlasu.

COMPETENCE 5: « EXPRESSING WILLINGNESS »
Kompetencia č. 5: „Vyjadriť vôľu“
Funkcie:
Expressing wishes
Expressing plans

Vyjadriť želania
Vyjadriť plány

Interakčné schémy
The flat must have central heating. The room can be very large. The rent must be

higher. I enjoy dancing. When are they going to move to Dublin? Donna is flying to
London tonight. I think I’ll see you tomorrow. She’ll definitely have lunch with her
boyfriend. I won’t be here tomorrow.
Jazyková dimenzia
Modálne slovesá can, could, may,must.
Vyjadrenie budúceho déjà pomocou to be going to.Vyjadrenie budúceho déjà
pomocou will. Vyjadrenie budúceho déjà pomocou prítomného priebehového času.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný context sa realizuje:
- dialóg,
- monológ s uplatnením hovorového štýlu.
Typy textov: jednoduché osobné listy, brožúry, inzeráty, príbehy, opisy udalostí a
činností, úryvky z článkov, komiksy, letáky, reklamný materiál a pod.
Interkultúrna dimenzia
Kultúrne/interkultúrne špecifiká komunikácie pri frekventovaných témach, ako sú
škola, ekológia, predstavy o budúcnosti atď.

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING»
Kompetencia č. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“
Funkcie:
Introducing sb
Introducing oneself
Responding to an introduction
Welcoming

Predstaviť niekoho
Predstaviť sa
Reagovať na predstavenie niekoho
Privítať

Interakčné schémy
That´s my brother, Peter. You know my sister Mia, don´t you.
My name´s John. Pleased to meet you. How do you do. Welcome to Slovakia!
Jazyková dimenzia
Krátka prídavná otázka.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný context sa realizuje:
- dialóg,
- monológ s uplatnením hovorového štýlu.
Typy textov: príbehy, opisy, osobné listy, brožúry, úryvky z rozprávok, komiksy,
poznámky a odkazy, letáky, reklamný materiál.
Interkultúrna dimenzia
Pretrvávanie stereotypov o Slovákoch a obyvateľoch cieľovej krajiny.

COMPETENCE 18: « CORRESPONDENCE »
Kompetencia č. 18: „Korešpondovať“

Funkcie:
Beginning a letter
Začať list
Developing a subject-matter of a letter
Rozvinúť obsah listu
Closing a letter
Ukončiť list
Interakčné schémy
Dear Mr/Mrs/Ms Hill, I am writing to you about my holiday.
I’ve got some very important news.
I look forward to hearing from you soon.
Yours sincerely
Jazyková dimenzia
Bežné frázové slovesá.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný kontext sa realizuje:
- monológ.
Typy textov: osobné listy, pohľadnice, poznámky, správy, odkazy.
Interkultúrna dimenzia
Dodržiavanie zdvorilosti v písomnom prejave.
Príklady jednoduchej korešpondencie.

COMPETENCE 19: « MAKING A PHONE CALL »
Kompetencia č. 19: „Telefonovať“
Funkcie:
Beginning a phone call
Keeping a phone call going
Ending a phone call

Začať rozhovor
Udržiavať rozhovor
Ukončiť rozhovor

Interakčné schémy
Hello, this is Bruce Johnson. Can I speak to Mrs Evans. Hello, Mr Johnson
speaking. I’m ringing/calling about the project. Hold the line, please.
I’ll put you through. Can I take the message, please? Can you call back later?
Thanks. Please ask him to ring/call me around/at 7.
Jazyková dimenzia
Bežné frázové slovesá. Nepravidelné stupňovanie prídavných mien.
Diskurzná dimenzia
Komunikačný context sa realizuje:
- dialóg.
Typy textov: telefónny zoznam, brožúry, prospekty.
Interkultúrna dimenzia

Pravidlá pri používaní tiesňových liniek (polícia, požiarna služba, rýchla zdravotná
pomoc a pod.).

6

Tematické okruhy a slovná zásoba

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového
prejavu, preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej
výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú
príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých komunikačných témach prelína, najmä
pri menej špecifickej, všeobecnej lexike.
Predložený dokument uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli
pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy. Tematické okruhy a
podtémy sú v zásade spoločné pre všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich
školách. Naplnenie tematických okruhov konkrétnou slovnou zásobou, prípadne
formulácia podtém, je špecifické pre každý jazyk. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre
navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).
Tematické okruhy
Rodina a spoločnosť
Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine
Národnosť/štátna príslušnosť Tlačivá/dokumenty
Náš domov
Môj dom/byt
Zariadenie bytu Domov a jeho okolie
Bývanie v meste a na dedine
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky Charakterové vlastnosti človeka
Choroby a nehody
Zdravý spôsob života
Človek na cestách
Dopravné prostriedky Osobná doprava
Príprava na cestu a cestovanie
Turistika a cestovný ruch Problémy cestných, železničných a leteckých sietí
Vzdelávanie a práca
Škola a jej zariadenie Učebné predmety
Pracovné činnosti a profesie Školský systém Celoživotné vzdelávanie
Človek a príroda
Zvieratá/fauna
Počasie
Rastliny/flóra

Klíma
Človek a jeho životné prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
Voľný čas a záľuby
Záľuby
Literatúra, divadlo a film
Rozhlas, televízia a internet
Výživa a zdravie
Mäso a mäsové výrobky
Zelenina a ovocie
Nápoje
Mliečne výrobky
Cestoviny a múčne výrobky
Stravovacie návyky
Stravovacie zariadenia
Príprava jedál
Kultúra stolovania
Zdravá výživa
Uprostred multikultúrnej spoločnosti
Cudzie jazyky
Rodinné sviatky, Narodeniny
Štátne a cirkevné sviatky
Zvyky a tradície v rôznych krajinách Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
Odievanie a móda
Základné druhy oblečenia Odevné doplnky
Výber oblečenia na rôzne príležitosti
Šport nám, my športu
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
Športové disciplíny
Význam športu pre rozvoj osobnosti Nové smerovania v športe
Obchod a služby
Nákupné zariadenia
Hotelové a reštauračné služby
Športové centrá , Centrá krásy a zdravia
Krajiny, mestá a miesta
Krajiny a svetadiely
Moja krajina a moje mesto
Geografický opis krajiny
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
Kultúra a umenie
Druhy umenia
Kultúra a jej formy
Spoločnosť – kultúra – umenie
Kultúra a jej vplyv na človeka
Umenie a rozvoj osobnosti
Kultúrny život
Človek a spoločnosť; komunikácia
Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie

Kultúra komunikácie
Mládež a jej svet
Aktivity mládeže
Vzťahy medzi rovesníkmi
Predstavy mládeže o svete
Profesia a pracovný život
Výber profesie
Zamestnania
Veda a technika v službách ľudstva
Technické vynálezy Vedecký pokrok
Vzory a ideály
Človek, jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vzory Individuálne
priority a hodnoty
Slovensko
Geografické údaje História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky Zvyky a tradície
Krajina, ktorej jazyk sa učím
Geografické údaje História
Turistické miesta a kultúrne pamiatky Zvyky a tradície
O človeku v krajine, ktorej jazyk sa učím

