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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
Tematický výchovno-vzdelávací plán pre predmet: Anglický jazyk 
Vyučovací jazyk: slovenský 
Stupeň vzdelávania: primárne vzdelanie – ISCED 1 
Ročník:  prvý 
Počet hodín týždenne:  2 
Počet hodín ročne: 66 
 
 
Anglický jazyk 
Charakteristika vyučovacieho 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 
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� vzbudenie záujmu 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 

Kľúčové spôsobilosti 
� porozumieť počutému a písanému slovu 
� hovoriť a vedieť odpovedať na otázky 
� písať krátke listy, pozdravy, odkazy 
 
Kompetencie spojené s myslením 
� kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh 
� kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru 
� prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Kompetencie na učenie 
� pozitívna motivácia, 
� vhodné učebné pomôcky  
� učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií, 
� individuálne učenie sa, 
� pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie. 

Kompetencie na riešenie problémov 
� viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia, 
� viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností, 
� využívanie modelových situácií, 
� hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia, kreativity, 
� rozvíja kritické myslenie. 

Komunikatívne kompetencie 
� využíva diskusiu o probléme, 
� vedie k využívaniu IKT na komunikáciu, 
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� samostatné i tímové prezentácie. 

Sociálne kompetencie 
� skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá, 
� individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy), k žiakom s poruchami učenia (spolupráca so špeciálnym pedagógom), 
� empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje, 
� rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti, 
� rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí, 
� podpora pri zapájaní do súťaží. 

Pracovné kompetencie 
� zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom, 
� zodpovednosť za seba i svoj tím, 
� kontrola samostatných prác, 
� autokontrola a kontrola spolužiaka. 

 
Rozvrhnutie vyučovacích hodín anglického  jazyka  v stupni vzdelania ISCED 1: 

�  

Anglický jazyk 1. ročník 

Školský vzdelávací program 2 

 
 
 
 
Obsahový a výkonový štandard z anglického jazyka pre 1. ročník ZŠ. 

 
Tematický okruh 

 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Predstavenie sa 
Pozdrav 

 

1.Predstavenie sa 
My name is... 
2. Základné pozdravy 
Good morning, Good 

Žiaci sa naučia základné pozdravy 
a frázy. Dokážu porozumieť pokynom 
v nahrávke. 

OSR- Žiaci sa učia, ako sa správať v sociálnom 
prostredí iných ľudí. 
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evening, Hello, Good bye 
 

Pozdravy, čísla od 
1 do 4 

 

1.Osvojenie si počítania 
a počtu do 4 
One, two, three, four 
2.Vedieť sa predstaviť 
What´s your name? My 
name is... 

 

Žiaci dokážu napočítať do 4, za 
pomoci rytmu žiaci dokážu spojiť 
pokyny s aktivitami. 

TBZ 

Farby 1.Osvojenie si základných 
farieb 
Colours – white, black, blue, 
green, yellow, red 
2.Komunikačné frázy 
Give me red. Here you are. 
Thank you, please. 

Žiaci dokážu poukázať na správnu 
farbu na obrázku podľa nahrávky, 
žiaci dokážu hrať hru na slovnú 
zásobu v pároch. Žiaci dokážu 

napočítať od 1 do 4 

OSR, ENV 

Otázka  
What is this? 

1.Rozširovanie slovnej 
zásoby. 
A boat, a bike, brown 
2.pochopiť a vedieť použiť 
otázku 
What is this? This is a ... 

Žiaci dokážu odpovedať na otázku Čo 
je to? Aktívne pracujú s pracovným 

zošitom. 

DOV- dopravné prostriedky 

Rozširovanie 
slovnej zásoby 

v téme farby, čísla 
 

1.Rozširovanie slovnej 
zásoby o čísla 5,6 
Five, six 
2.Osvojenie si ďalších farieb 
Orange, pink, purple 

 Žiaci dokážu poukázať na správnu 
farbu na obrázku podľa nahrávky. 
Žiaci dokážu hrať hru na slovnú 
zásobu v pároch. Žiaci dokážu 
napočítať od 1 do 6 

OSR- zmysel pre skupinovú prácu, spolupráca 
s ostatnými žiakmi v kolektíve 

Škola 
Školské pomôcky 

 

1.Rozširovanie slovnej 
zásoby o slová- školské 
pomôcky 
Schoolbag, pencil, 

Žiaci dokážu porozumieť nové slová 
z CD a spojiť ich s príslušným 
obrázkom 

OSR 
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pencilcase, scissors, glue, 
book 

2.Vyjadrenie vlastníctva 
pomocou frázy 
I have got... 
-Rozširovanie slovnej 
zásoby o frázy: 
Put your book in your 
schoolbag 

Žiaci dokážu pospájať obrázky v knihe 
podľa inštrukcií na CD, žiaci budú 
schopní pracovať s frázou „have got“ 
v jednoduchých vetách 

TBZ, MDV 

3.reagovanie na pokyny 
Touch your nose, close your 
eyes, stand up, sit down, 
shout Hooray 
-komunikačné frázy 
Here you are. Come on. I´m 
sorry. 

Rozvíjať u žiaka pozitívny vzťah ku 
komunikácii s inými ľuďmi 

OZO-starostlivosť o ľudské telo 

4.zdvorilostné frázy 
Congratulations, that´s 
OK..., this colour is 
fantastic, thank you 

Žiaci porozumejú pokynom na CD 
a dokážu podľa nich vyfarbiť obrázky, 
žiaci budú schopní poďakovať, 
pozdraviť, gratulovať atď. 

OSR- práca v skupinách, dialógy vo dvojiciach 

Ovocie 1.rozširovanie slovnej 
zásoby 
Apple, pear, banana, plum 
2.priradenie množstva 
Two pears, three apples, 
four bananas, five plums 

Žiaci dokážu odpovedať na slová 
gestami, žiaci dokážu rytmicky 
počítať, žiaci budú schopní pracovať 
s gestami a flash kartami 

ENV- starostlivosť o ovocie, rastliny 

3.utvrdzovanie slovnej 
zásoby- interaktívne cvičenia 
4.frázy 
Mám rád, nemám rád 
I like/ I dont like 

Žiaci pracujú s interaktívnou tabuľou 
a s CD, dokážu priradiť predmety 
podľa pokynov v jednotlivých úlohách 

MDV -rozširovanie zručností žiakov cez úlohy na 
interaktívnej tabuli 
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Domáce zvieratá 1.rozširovanie slovnej 
zásoby 
Cat, dog, rabbit, duck, 
hamster, mouse 
-pomenovanie zvierat 
formou otázky a odpovede 
Is it a cat? No, it isn´t. Yes i 
tis. 

Žiaci dokážu identifikovať počet 
zvierat v obrázkovej hre, žiaci budú 
schopní odpovedať na otázku „is it 
a..?“ žiaci budú schopní spojiť názvy 
zvierat s obrázkami 

ENV-ochrana zvierat 

2.Zvuky zvierat 
Miaow, woof, squeak, quack 
3.vyjadrenie množného čísla 
4.zdokonaľovanie slovnej 
zásoby o frázy: 
Go away! Let´s go! Rabbit is 
sad! 
5.Vyjadrenie pocitov 
pomocou pocitových slov. 
Great! Stop! Wonderful! 
Abracadabra! 
 

Žiaci dokážu pomocou kreslenia 
pracovať s logickou štruktúrou 
cvičenia. Žiaci budú schopní spojiť 
čísla s obrázkami podľa inštrukcií 
v učebnici. 

TBZ-dieťa vie prezentovať pred spolužiakmi 
napodobňovaním zvuku zvierat 

Hračky 
 

1.Rozširovanie slovnej 
zásoby 
Teddy bear, train, plane, 
car, ball, doll, computer 
game... 
2.Priradenie počtu čísla 8,9 
How many balls are there? 
Eight balls. 
 

Žiaci dokážu nájsť hračku ukrytú 
v obrázkoch, dokážu počítať hračky 

DOV-dopravné prostriedky v anglickom jazyku 

4.Hračky, kt. mám doma 
I have got s teddy bear. 

Žiaci dokážu vymaľovať hračky, 
spočítať ich a napísať správne číslo, 

OSR- sebaprezentácia 
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I have got a ball. 
5.Priradenie čísel a farieb ku 
hračkám 
Two red balls, five brown 
teddy bears 

žiaci budú schopní spočítať hračky 

6.Interaktívne cvičenia 
7.Báseň My blue train 

Žiaci dokážu vyfarbiť obrázky podľa 
inštrukcií z CD, žiaci sa naučia 
naspamäť krátky rým. Žiaci budú 
schopní použiť zámeno v krátkych 
vetách. 

DOV- vlaková doprava 

8.Používanie väzby: 
There is, there are 
9.Prídavné mená 
Cool, super, 

Žiaci dokážu porovnať inštrukcie 
s obrázkami, žiaci budú schopní 
pracovať s frázou v knihe podľa 
obrázkov 

TBZ 

Počasie 
 

1.Vyjadrenie počasie 
It´s raining. It´s sunny. It´s 
windy. Rain, wind, cloud 
2. Rečňovanka 
Snowman grow 

Žiaci dokážu spojiť zvuky z CD 
s obrázkami v knihe, žiaci dokážu 
rozlíšiť jednotlivé druhy počasia podľa 
obrázku 

ENV- vplyv počasia na prírodu 

3.Zvieratá a rastliny 
Bee, butterfly, flower, seed, 
caterpillar, umbrella 
4.Utvrdzovanie slovnej 
zásoby cez interaktívne 
úlohy 

Žiaci dokážu nasledovať štruktúru 
príbehu podľa flash kariet, dokážu 
doplniť obrázkový príbeh 
samolepkami 

ENV- Význam rastlín a živočíchov pre život 
človeka 

5.Určovanie počasia 
What is the weather like 
today? 
It´s raining. It´s very cold. 
6.Slovné spojenia 
The little caterpiller is 

Žiaci dokážu pracovať s osvojenou 
slovnou zásobou za pomoci obrázkov 
a nahrávok. Žiaci budú schopní využiť 
slovnú zásobu prostredníctvom 
spájania, kreslenia a rýmov v učebnici. 

OSR, ENV 
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asleep. 
Here comes the sun. Look at 
the wonderful butterfly.  

Oslava 1.Obohacovanie slovnej 
zásoby 
A monster, a clown, 
a princess, a sherriff, a bear, 
a ghost 
2.Rečňovanka 
A party for a princess 

Žiaci dokážu porozumieť slová z CD 
a poukázať na správny obrázok 
v knihe, žiaci budú schopní 
vyfarbovaním a spájaním vyjadriť 
znalosť slovnej zásoby 

TBZ- sebarealizácia pri predstavovaní rolí 

3.Otázky na farby predmetov 
Is number six blue? Is a ball 
red? Yes, i it´s. No, it isn´t. 
4. Rozširovanie slovnej 
zásoby o frázy 
Get a piece of cake. Turn the 
clown into a bird. 

Žiaci budú schopní porozumieť 
základnej slovnej zásobe na tému 
party. 

OSR 

6.Zdvorilostné frázy 
Here you are! Thank you! 
What a lovely a cake! 
7.Pieseň – Som čarodejník 
I´m magician 

Žiaci dokážu porozumieť slová z CD 
a očíslovať príslušné obrázky. Žiaci 
budú schopní poukázať na obrázok 
podľa nahrávky a jednoducho 
reagovať na báze TPR 

OSR- pravidlá správania sa v spoločnosti 

8.Príklady na sšítanie po 
anglicky 
Do the sums! 

Žiaci dokážu porozumieť zadaniu 
príkladov, správne ich vyrátať, 
povedať správny výsledok a zároveň 
priradiť správne čísla k farbám 
a naopak podľa zadania. 

MDV 

Zdravie 1.Starostlivosť o zdravie 
Bed, knees, tooth/teeth 
2.Rozširovanie slovnej 
zásoby o frázy: 

Žiaci budú schopní porozumieť 
základné frázy z oblasti hygieny 

OZO- potreba starostlivosti o zdravie 
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Get out of bed, Have a glass 
of milk, Clean your teeth, 
Wash your face 
3.Zdravá výživa 
Lemon, orange, ice cream, 
chocolate 
4.U zubára 
At the dentist 

Žiaci budú schopní porozumieť čo je 
to zdravé stravovanie 

OZO, MUV - potraviny v iných krajinách 

5.Hygiena-frázy 
Go and clean your teeth! 
My tooth hurts. 

Žiaci dokážu porozumieť 
jednoduchým dialógom z CD 
a súčasne poukazovať na správne 
obrázky. Žiaci budú schopní hrať role 
(TPR) za pomoci inštrukcií z nahrávky 
a obrázkov z učebnice. 

TBZ- hranie rolí, OZO 

Jedlo 
 

 

1.Rozširovanie slovnej 
zásoby 
Butter, spaghetti, chicken, 
cheese, ketchup, chips, pizza 
2.Rečňovanka  
Lots of spaghetti 

Žiaci porozumejú novej slovnej 
zásobe, žiaci dokážu poukazovať na 
obrázky počas rytmického recitovania 
rečňovanky 

MUV, OZO 

3.Mám rád/nemám rád jedlo 
What do children like? 
What does Linda/Ben like? 
4.Vyjadrenie pocitu hladu 
a smädu 
I´m hungry.. I´m thirsty 

Žiaci budú schopní vyjadriť pocity 
v súvislosti s jedlom 

OSR, TBZ 

5.Pokyny na obsluhu jedlom 
Take a plate of cheese. Go 
into the kitchen. Have some 
cheese. 
6.Konverzačné frázy 

Žiaci dokážu porozumieť dialógu 
z CD a správne očíslovať obrázky, 
žiaci dokážu komunikovať vybrané 
frázy 

OSR- vedenie dialógu 
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Sorry, no toast! What´s for 
breakfast? Just a minute! 
Orange or banana? 
7.Báseň Pizza, pizza 
8.Jedlo, ktoré mám rád. 
I like... What do you like? 

Žiaci dokážu rytmicky recitovať báseň 
a počas toho poukazovať na správne 
obrázky 

OSR- spolupráca vo dvojiciach 

9.Tvorba dialógov 
10.Interaktívne úlohy na 
utvrdenie učiva z lekcie 
 

Jedlo- opakovanie slovnej zásoby, 
žiaci budú schopní porozumieť 
vybranej slovnej zásobe z danej oblasti 
a použiť ju 

TBZ- sebaprezentácia, dialógy 

Zvieratá 1.Rozširovanie slovnej 
zásoby o názvy zvierat 
Lion, elephant, monkey, 
snake, hippo 
2.Určovanie zvierat otázkou 
Čo je to? 
What is it? I tis a lion. 

Žiaci budú schopní porozumieť novej 
slovnej zásobe na tému zvieratá 

ENV- ochrana zvierat 

 3.Pieseň Listen to the 
animals 
4.Opakovanie slovnej 
zásoby – farby, čísla –
priraďovanie čísla 
k množstvu 
How many lions are there? 
There are three lions. 

Žiaci dokážu zistiť informáciu od 
spolužiaka, žiaci dokážu spievať 
pieseň a súčasne poukazovať na 
správne obrázky 

ENV- význam fauny 

 5.Pýtanie si vecí formou 
otázky 
Can I have a banana? 
6.Pýtanie sa na zvieratá 
formou otázky 
Which animal is it? 

Žiaci dokážu porozumieť krátkemu 
dialógu z CD a správne očíslovať 
obrázky, žiaci dokážu vykonávať 
pokyny na báze TPR 

OSR- slušné správanie v spoločnosti 
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Opakovanie 1.Interajtívne cvičenia na 
opakovanie lekcie 10 
2.Zhrnutie získaných 
vedomostí 

Žiak dokáže adekvátne reagovať na 
pokyny z CD 

OSR- sebareflexia 

 
Skratky prierezových tém 
OSR- Osobnostný a sociálny rozvoj 
TBZ- Tvorba projektu a prezenčné zručnosti 
ENV- Enviromentálna výchova 
MDV- Mediálna výchova 
MUV- Multikultúrna výchova 
DOV- Dopravná výchova 
OZO- Ochrana života a zdravia 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Ciele vyučovania anglického jazyka v 1. ročníku ZŠ : 
 
I. VÝSLOVNOSŤ 
 
Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. koncové spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť 
spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], [r], [ć]. 
 
 
II.  INTERKULTÚRNE U ČENIE SA 
 
• miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 
• pozdravy, zdvorilostné frázy 
• niektoré sviatky a jedlá 
 
 
III.  ČÍTANIE 
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Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej podobe, napr. dog. 
 
 

 

Metódy a formy práce – stratégia vyučovania 
 

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 
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Spôsoby hodnotenia 
 

Na hodnotenie predmetu  vychádzame s Metodického pokynu č. 7/2009-R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.  Anglický jazyk 
klasifikujeme. Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu k osobnosti a hľadať u žiaka iba dobré 
veci. Snažíme sa pri klasifikácii sledovať a zisťovať prírastok vedomostí. Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovného hodnotenie, nasledovne: 

 
1. Very good! / Veľmi dobré. 
2. Good! / Dobré. 
3. Good but you could do better! Dobré, ale môže to byť lepšie. 
4. Try harder you can do it! Usiluj sa viac.  

 
Taktiež  je potrebné rozvíjať u žiakov správne sebahodnotenie i hodnotenie navzájom. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa posudzujeme získané kompetencie v súlade so školským vzdelávacím programom.  
Hodnotíme a klasifikujeme: 
- komunikačné zručnosti v jazyku (v potrebnej miere) 
- jazykové schopnosti 
- manuálne zručnosti a ich využitie 
- umelecké a psychomotorické schopnosti 
- analýzy problémov a schopnosti ich riešenia 
 
Písomné práce, známka vyjadrená v percentách: 
 
Známka % 

1 100 - 90 
2 89 – 75 
3 74 – 50 
4 49 – 25 
5 24 - 0 
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Prospech žiaka v tomto vyučovacom predmete sa bude klasifikovať týmito stupňami: 

1-výborný 
2-chválitebný 
3-dobrý 
4-dostatočný 
5-nedostatočný 
 
Opis kritérií: 
Stupeň hodnotenia 1- výborný: 
Žiak ovláda na výbornej úrovni základné poznatky o zvukovej rovine jazyka a pravopise, o syntaktickej rovine jazyka podľa požiadaviek ročníkových 
kompetencií. Vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, praktických a iných činnostiach. Osvojené má návyky správnej výslovnosti. Dokáže sa 
jednoducho a súvisle vyjadrovať, má osvojené základy písanej reči. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 
jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny a písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činnosti 
sú vynikajúce. 
 
Stupeň hodnotenia 2-chválitebný: 
Žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý. Jeho ústny aj písomný prejav má menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. 
 
Stupeň hodnotenia 3- dobrý: 
Žiak má závažné medzery v presnosti, celistvosti a úplnosti poznatkov podľa učebných osnov anglického jazyka. Pri riešení teoretických a praktických 
úloh sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný. Jeho ústny i písomný prejav má vážne nedostatky. Grafický prejav je málo estetický, vyskytujú sa 
v ňom chyby. S pomocou učiteľa dokáže vážne chyby opraviť.   
 
Stupeň hodnotenia 4- dostatočný: 
Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti  a poznatky v nových oblastiach. Vážne 
chyby a nedostatky dokáže s pomocou učiteľa opraviť. 
 
Stupeň hodnotenia 5- nedostatočný: 
Žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o poznatky z anglického jazyka, neguje vyučovací proces. 
Záverečná poznámka pri klasifikovaní: - proporcie medzi jednotlivými kritériami zvažuje učiteľ podľa individuálnych daností žiaka. 
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Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
 

- 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 

 
Playway to English 1 second edition – Pupil‘s book (učebnica ) 
Playway to English 1 second edition – Activity book (pracovný zošit) 
Playway to English 1 second edition – Teacher‘s book (učebnica pre učiteľa) 
Playway to English 1 second edition – Teacher Resource pack (doplnkový materiál pre učiteľa) 
Playway to English 1 second edition – CD, DVD, CD-ROM 

• Spracované podľa obsahových a výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu 1. stupňa ZŠ – ISCED 1. 

• Vychádza sa zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
• MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 Základné školy  
      vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka 
Učivo je dopĺňané prierezovými témami podľa aktuálnosti témy: 
 
MUV – multikultúrna výchova  
MDV – mediálna výchova 
OSR –  osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV –  environmentálna výchova 
DOV –  dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
OZO –  ochrana človeka a zdravia 
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TBZ –   tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
RGV –  regionálna výchova 
 
  

 
Prerokované na MZ dňa: 06. 09. 2016 
Vedúca MZ: Mgr. Silvia Ševčíková 
Schválené riaditeľom školy dňa: 
Riaditeľ školy: PaedDr. Miroslava Komorníková 

 
 
 

 


