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Anglický jazyk a jeho dobré zvládnutie dáva žiakovi predpoklad pre zvládnutie komunikácie 

do krajín Európy aj celého sveta. Osvojením si cudzieho jazyka žiak prekonáva bariéry a 

prispieva k zvýšeniu svojej mobility v osobnom živote, v ďalšom  vzdelávaní a štúdiu a 

napokon perspektívnym uplatnením na trhu práce. Znalosť anglického jazyka je prioritou v 

komunikácii, umožňuje poznávať odlišnosti v životnom štýle ľudí z rôznych krajín, ich zvyky, 

tradície a hodnoty, vedie žiakov k vzájomnému porozumeniu a tolerancii. Anglický jazyk sa 

stáva hlavným jazykom  komunikácie pri príprave, realizácii a prezentácii medzinárodných 

projektov. Cieľom našej práce so žiakmi je dosiahnutie komunikačnej úrovne B2 podľa 

SERR v prvom CJ, ktorým je pre našich žiakov práve anglický jazyk (okrem tried 

bilingválnej sekcie). Maturitná skúška z prvého cudzieho jazyka je povinná na úrovni 

B2. 

 
 
I. JAZYKOVÉ ÚROVNE POČAS ŠTÚDIA 

 

Vo výučbe ANJ by mali žiaci ZŠ dosiahnuť (ukončiť) úroveň A2 a na stredných školách majú 

plynule nadviazať úrovňou B1, preto s prvákmi začíname pracovať na tejto úrovni a v treťom 

ročníku postupujeme vyššie na úroveň B2. Žiak si zakupuje učebnicu a pracovný zošit dvakrát 

počas celého štúdia – vždy na začiatku novej jazykovej úrovne (tzn. v prvom a treťom ročníku, 

žiaci bilingválnej sekcie v druhom a štvrtom ročníku). Okrem tejto učebnice žiaci potrebujú 

ešte jednu učebnicu na voliteľné predmety a podľa záujmu žiakov dopĺňame výučbu ANJ 

časopisom Bridge. 

 

B1 (Intermediate) 1. a 2. ročník (platí aj pre II.L a III.L) 

B2 (Upper-Intermediate) 3. a 4. ročník (platí aj pre IV.L a V.L) 

 

 

II. PREHĽAD UČEBNÝCH PLÁNOV (OSNOV) 

 

Názov Počet hodín  

Focus 3 2nd edition  
(1. ročník, units 1 – 4) 
 

4 týždenne/ 132 ročne  
3 týždenne/ 99 ročne - II. L 

Focus 3 2nd edition  
(2. ročník, unist 5 – 8) 
 

4 týždenne/ 132 ročne  
3 týždenne/ 99 ročne – III. L 

Focus 4 2nd edition  
(3. ročník, units 1 – 5) 
 

3 týždenne/ 99 ročne  
(redukcia zo 132, platí aj pre IV.L) 

Focus 4 2nd edition 
(3. ročník, hodiny s lektorom) 

1 týždenne/ 33 ročne  
(platí aj pre IV. L) 



Focus 4 2nd edition  
(4. ročník, units 5 – 8)* 

4 týždenne/ 120 ročne  
(platí aj pre V.L) 

PJC 3. ročník 1 týždenne/ 33 ročne 
KAJ 3. ročník - učebnica YES! alebo Úspešná maturita 2 týždenne/ 66 ročne 
KAJ 4. ročník - učebnica YES! alebo Úspešná maturita 2 týždenne/ 60 ročne 
 
* s tretiakmi sme v šk. roku 2021/22 nestihli prebrať celok 5 kvôli sťaženým podmienkam pri 
dištančnej výučbe v novembri a decembri 2021, preto je tento celok znovu v pláne pre nich na 
tento šk. rok.  
 

 

III. HODNOTENIE 

 

Váhu každej známky určuje vyučujúci a podľa toho ju zadáva v systéme edupage. Napríklad: 

A/ známky so zníženou váhou (napr. 0,5x) dostávajú žiaci za  

 bleskovky (krátke písomky zamerané len na čiastkové učivo – jeden gramatický jav 

alebo najnovšiu slovnú zásobu)  

 jednoduché domáce úlohy 

 drilové cvičenia (napr. situačné dialógy podľa vzoru) 

B/ známky s váhou 1x dostávajú žiaci za testy zo zručností (písanie, čítanie, rozprávanie 

a počúvanie), pretože každý žiak má prirodzene iné schopnosti a vyniká len v niektorých 

zručnostiach. 

C/ známky so zvýšenou váhou (napr. 2x) dostávajú žiaci za  

 zhrňujúce testy obsahujúce najnovšie učivo zo slovnej zásoby a gramatiky (napr. test 

z jedného učebného celku, polročný a koncoročný test) 

 dlhodobé úlohy a projekty spojené s prezentáciou 

 

Každý výkon žiaka sa hodnotí percentuálne a na základe tejto stupnice sa prevádza na 

známku: 

 

100% - 90% 1 

89% - 78% 2 

77% - 65% 3 

64% - 50% 4 

49% - 0% 5 

 

 

Hodnotenie písomného a ústneho prejavu 

 

A/ Pri ústnom prejave môže žiak získať maximálny počet 20 bodov (100%) na  základe 

týchto čiastkových kritérií: 

 splnenie zadania (task achievement) – max. 5 bodov 

 plynulosť (fluency) – max. 5 bodov 



 presnosť použitia slovnej zásoby a gramatických štruktúr (accuracy) – max. 5 bodov 

 interakcia – reagovanie na otázky, udržiavanie komunikácie (interaction) – max. 5 

bodov 

 

B/ Pri písomnom prejave môže žiak získať maximálny počet 20 bodov (100%) na  

základe týchto čiastkových kritérií: 

 splnenie zadania (task achievement) – max. 5 bodov 

 štruktúra práce (layout) – max. 5 bodov 

 presnosť použitia slovnej zásoby (vocabulary) – max. 5 bodov 

 presnosť použitia gramatických štruktúr (grammar) – max. 5 bodov 

 

C/ Za dlhodobú úlohu (projekt) spojenú s prezentovaním môže žiak získať max. počet 

20 bodov (100%) na základe týchto čiastkových kritérií: 

 splnenie zadania (task achievement) – max. 5 bodov 

 štruktúra práce (layout) – max. 5 bodov 

 presnosť použitia slovnej zásoby a gramatických štruktúr (accuracy) – max. 5 bodov 

 prezentácia (presentation) – max. 5 bodov 

 

 

IV. HODINY ANJ S LEKTOROM 

 

Tento šk. rok budú mať žiaci tretieho ročníka jednu hodinu týždenne s lektorom – rodeným 

používateľom anglického jazyka. Náplň týchto hodín bude vychádzať z učebných osnov 

a bude sa zameriavať na prehlbovanie zručností rozprávania a písania. 

 

V. VOLITEĽNÉ PREDMETY 

 

Tretí ročník 

 

 Konverzácia v anglickom jazyku (2 hodiny týždenne) – klasifikovaný predmet 

 Príprava na jazykový certifikát (1 hodina týždenne) – neklasifikovaný predmet 

 

Štvrtý ročník a V. L 

  

 Konverzácia v anglickom jazyku (2 hodiny týždenne) – klasifikovaný predmet 


