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Charakteristika predmetu 

   Obsah výučby cudzích jazykov vychádza zo vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia. Jej úlohou je 

aktívne zvládnuť jazykové zručnosti a vedomosti. 

     Jazykové vyučovanie podporuje individuálnu, spoločenskú a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť 

sa a komunikovať v cudzom jazyku v reálnych podmienkach. Prispieva k rozvoju osobnosti 

a umožňuje uplatniť sa na domácom a zahraničnom trhu práce. 

    Výučba je zameraná na formovanie a prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov, zameraných 

na: 

• rečové zručnosti 
• jazykové funkcie 
• tematické okruhy 
• jazykové prostriedky 

 



   Rečové zručnosti, zahŕňajúce počúvanie, čítanie, ústny a písomný prejav, vedú k aktívnemu 

zvládnutiu jazyka z hľadiska jazykových funkcií: kontaktných, regulačných, hodnotiacich 

a informatívnych. 

   25 tematických okruhov  sa orientuje na požiadavky všedného dňa a vo vyučovaní sa realizujú vo 

forme každodenných situácií a dialógov. 

  Jazykové prostriedky zahŕňajú situačne a vecne primeranú slovnú zásobu, poznatky z morfológie 

a syntaxe, výslovnosť, intonáciu a pravopis. 

 

   Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností, viesť 

k samostatnosti a tvorivosti. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom 

vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohoto vzdelávacieho 

programu. Výučba sa uskutoční v triede, v jazykovej učebni a jazykovom laboratóriu. 

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

   Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ, t. j.  osvojenie si komunikatívnej 

kompetencie rozvíjaním 4 rečových zručností – počúvanie, čítanie, ústny prejav a písomný prejav. 

Vyučovanie CJ má podstatný význam pre rozvoj interkultúrnej  komunikačnej schopnosti, 

k vzájomnému porozumeniu medzi národmi a toleranciu k iným kultúram. Formuje kritické myslenie, 

myšlienkovú a rečovú tvorivosť, samostatnosť a zodpovednosť za študijné výsledky.  

   Komunikačné jazykové kompetencie pre 1. cudzí jazyk zahŕňajú nasledovné zložky: 

 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa 1. cudzí jazyk si rozvíja svoje už osvojené jazykové kompetencie tak, aby dokázal používať: 

• slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 
• morfologické tvary a syntaktické modely 
• slovotvorbu a funkcie gramatických javov 
• zvukové a grafické prostriedky jazyka 

 

Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa rozvíja už osvojené sociolingvistické kompetencie, aby dokázal: 

• správne komunikovať a reagovať v rôznych spoločenských situáciách 
• dodržiavať konvencie slušnosti 
• používať bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá 
• uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu 

 



Pragmatická kompetencia 

Učiaci sa rozvíja už osvojené pragmatické kompetencie, aby sa vedel vyjadriť: 

• v súlade s požadovanou stratégiou  
• a funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov, 

modality, emócií a etických zásad 
 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie v cudzom jazyku by mali vytvoriť predpoklady na rozvoj osobnosti 

v nadväznosti na súhrn jazykových kompetencií a všeobecných kompetencií, zameraných na: 

• rozvoj ľudskej individuality 
• prípravu na prácu a život v spoločnosti 
• ochranu životného prostredia 
• podporu demokracie a občianskej spoločnosti 

 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité na podporu mobility v rámci EÚ. 

Dôležité je interkultúrne a multikultúrne vzdelávanie, ktoré zahŕňa: 

• znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej 
spoločnosti 

• akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami 
• schopnosť interpretovať, ale aj kriticky hodnotiť  udalosti a produkty vlastnej kultúry a iných 

kultúr 
• prosociálne a prospoločenské myslenie, t.j. schopnosť analyzovať fakty a problémy, boj proti 

sebectvu a etnocentrizmu, otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo 
skúseností iných. 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Komunikatívne a sociálno-interak čné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory; 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom alebo 

cudzom jazyku; 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti; 
- vyjadrovať sa podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne; 
- aktívne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch; 
- štylizovať listy, informačné útvary, vyplňovať formuláre; 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov; 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu; 
- spracovávať písomné textové informácie a materiály; 
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie; 



- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie. 
 
 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, overovať, 
triediť a merať ich; 

- overovať a interpretovať získané údaje; 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie; 
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť  za prácu druhých; 
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje; 
- určovať nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 

raste; 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých; 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, 

byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí; 
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy; 
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých; 
- predchádzať osobným i pracovným konfliktom, nepodliehať predsudkom 

a stereotypom v prístupe k druhým. 
 
 

Schopnosti tvorivo rieši ť problémy 

Absolvent má: 

- získavať samostatným štúdiom nové informácie, vzťahujúce sa k objasneniu 
neznámych oblastí problému; 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 
vytriediť a využiť tie najdôležitejšie; 

- zvažovať rôzne možnosti riešenia problému, ich klady a zápory, stanoviť kritériá pre 
voľbu konečného optimálneho riešenia; 

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho; 
- poskytovať ľuďom informácie; 
- vedieť presvedčiť ľudí o správnosti riešenia problému; 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
 

Spôsobilos ť využíva ť informa čné technológie 

Absolvent má: 

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich 
obsluhy; 

                                - ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného           
programu; 

- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania; 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie; 
-  komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline 

komunikácie; 
                                 -     evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci; 
                                 -     chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním; 
 



Spôsobilos ť byť demokratickým ob čanom 

Absolvent má: 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich; 

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, 
etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu; 

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú 
rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú; 

-  konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom, ale aj vo 
verejnom záujme; 

- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet; 

-  orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi; 

- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, 
ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty; 

- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, 
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbii a diskriminácii; 

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 
prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie; 

- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 
zachovávania a ochrany životného prostredia; 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciou k identite druhých; 

- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 
v európskom a svetovom kontexte; 

- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim 
vytvorený pozitívny vzťah. 

 



Tematické celky v ročníkoch 

 

Obsah u čiva 

1. ročník 

Spoznávanie a zoznamovanie 

• prehľad časov (jednoduchý prítomný, minulý, budúci) 
• tvorenie otázky 
• opis priateľa 

Ako žijeme 

• prítomný čas jednoduchý a priebehový 
• denný režim 
• opis miestnosti 

Rozprávanie príbehov 

• minulý čas jednoduchý a priebehový 
• príslovky 
• vyjadrenie času 
• rozprávanie príbehu 

Nakupovanie 

• vyjadrenie kvantity 
• členy 
• obchody, tovar, ceny 

Plány do budúcnosti 

• slovesné vzory 
• budúci čas 
• prídavné mená 
• rodičia a deti, generačný problém 

 

2. ročník 

Zaujímavé miesta a veci 

• stupňovanie prídavných mien 
• synonymá a antonymá 
• vzťažné zámená 
• multikultúrna spoločnosť 
• opis mesta 

Slávne osobnosti 

• predprítomný čas 
• tvorenie slov 
• príprava interview 

Príkazy a zákazy 



• použitie have to, should, must 
• zložené podstatné mená 
• u doktora 
• rodová rovnosť 

Cestovanie 

• časové a podmienkové vety 
• frázové slovesá make, do, take, get 
• určovanie smeru 
• turistické destinácie 

Veda a technika 

• trpný rod 
• objavy a vynálezy 
• recenzia filmu/ knihy 

 

 

3. ročník 

Dôležité životné rozhodnutia 

• nereálne podmienkové vety 
• vyjadrenie možnosti might, might not 
• frázové slovesá 
• zvolacie výrazy so a such 

 

Snažiť sa so všetkých síl 

• predprítomný priebehový čas 
• slovesá bring, take, come, go 
• kráčať v niekoho stopách 

 

Svet je nádherný! 

• opakovanie časov 
• pomocné slovesá have, do, be 
• zázraky moderného sveta 

 

Ako sa stať šťastným 

• prítomné časy 
• trpný rod 
• čo robí ľudí šťastnými 

 

Rozprávanie príbehov 

• minulé časy 



• trpný rod 
• život dvoch významných umelcov 
• rozprávanie príbehu 

 

4. ročník  

Zásady slušného správania 

• modálne slovesá have to, must, can, be allowed to, should 
• príkazy a zákazy 
• zásady slušného správania 

 

Prázdniny a dovolenka 

• budúce časy 
• počasie 
• tipy na strávenie prázdnin a dovolenky 

 

Obľúbené jedlá a miesta 

• otázky s like 
• slovesné vzory 
• opis obľúbeného jedla, miesta a mesta 

 

Svet práce 

• predprítomný čas 
• trpný rod 
• ako získať prácu 
• nezvyčajné povolania 

 

Moje plány a sny 

• podmienkové vety 
• časové vety 
• silné prídavné mená a príslovky 
• čo by som robil, keby som vyhral veľké peniaze 

 

 



Používané učebnice 

 

Pokročilí: 

 

1. a 2. ročník: New Headway  Pre-Intermediate  - The Third Edition 

3. a 4. ročník: New Headway Intermediate          - The Third Edition 

 

Začiatočníci: 

 

1. a 2. ročník:   New Headway Elementary – The Third Edition 

3. a 4. ročník:   New Headway Pre-Intermediate – The Third Edition 

 

Pre predmet  Konverzácie v anglickom jazyku a Odborná jazyková príprava v anglickom jazyku sa 

v 3. a 4. ročníku používajú ako základné učebnice YES!   a  MATURITA  a mnoho ďalších doplnkových 

materiálov, vrátane časopisu  Friendship , na podporu vyučovania anglického jazyka. 

 

Každoročne sa organizuje Olympiáda v anglickom jazyku pre dve kategórie. 1. kategória je 

určená pre študentov 1. a 2. ročníka a 2. kategória pre študentov 3. a 4. ročníka. Víťaz každej 

kategórie postupuje do okresného kola. 

 

Jazykové kompetencie v anglickom jazyku si môžu študenti zdokonaľovať aj v popoludňajších 

hodinách v rámci krúžkovej činnosti. 

 

 

Maturitná skúška 

 

Maturitná skúška (MS) z cudzieho jazyka je povinnou skúškou. Žiak si môže vybrať úroveň B1 

alebo vyššiu úroveň B2. MS pozostáva z: 

• Externej časti  (EČ) 

• Internej časti  - písomnej formy (PFIČ) 

  - ústnej formy 

 

Všetky informácie o maturitnej skúške z anglického jazyka môžete nájsť na stránke  

www.nucem.sk/sk/maturita a nájdete tam aj: 

 

• cieľové požiadavky na maturantov 

• ukážky testov  z predchádzajúcich rokov 

 

 

 



Mgr. M. Illovská vypracovala on-line slovník a on-line testovanie pre predmet OPA – odborná 

jazyková príprava z anglického jazyka. Slovník sa priebežne dopĺňa. Nájdete ho na webovej 

stránke školy www.oavoza.sk 

 

 

Jazykové laboratórium 

 

Jazykové laboratórium, ktoré bolo vybudované na našej škole, spĺňa všetky kritériá na 

úspešné zvládnutie výučby cudzích jazykov e-learningovou metódou. 

Vyučovanie v jazykovom laboratóriu bolo rozvrhnuté tak, aby každá trieda absolvovala jednu 

hodinu vyučovania týždenne v tomto zariadení. Vyučujúci majú možnosť voľby a dohody 

medzi sebou. 

K výučbe anglického jazyka sme pre nedostatok finančných prostriedkov ako programové 

vybavenie zatiaľ inštalovali interaktívne CD-romy z vlastnej zbierky AJ, pomocou ktorých žiaci 

individuálne postupujú a riešia jednotlivé úlohy: dopĺňajú, vyberajú z možností, kombinujú 

počúvanie  s dopĺňaním, alebo nahrávajú svoj rečový prejav a stávajú sa tak súčasťou 

dialógov, ktoré tieto materiály obsahujú. Tieto CD- romy sú zamerané hlavne na zvládnutie 

gramatických javov, slovnej zásoby, ale aj rôznych situačných prvkov každodennej angličtiny. 

Ďalšie CD-romy obsahujú ukážky kníh – beletrie, kde si žiaci po vypočutí príslušnej ukážky 

plnia jednotlivé úlohy zamerané na presnosť a pozornosť. 

Obchodná korešpondencia v AJ obsahuje rôzne ukážky dokumentov a písomností, ktoré sa 

používajú v obchodnom styku. 

Inštalácia slovníka AJ – SJ a SJ – AJ, umožnila študentom v krátkom čase vyhľadať a dokonca 

vypočuť si hľadaný výraz. Ušetrí sa tým zdĺhavý čas potrebný na vyhľadávanie v klasickom 

slovníku. 

V nemalej miere je využívaný aj internet so svojou rozmanitou ponukou cvičení a testov 

nielen podľa príslušných učebníc, ale aj úrovní a druhov skúšok /TOEFL, Cambridge, atď./. 

K dispozícii sú aj rozhlasové a televízne stanice anglicky hovoriacich krajín v rámci internetu, 

pomocou ktorých sa môžu žiaci oboznámiť s rôznymi typmi angličtiny, ako aj obohatiť svoju 

slovnú zásobu o aktuálne svetové problémy. 

 

V rámci projektu Moderné formy vyučovania s orientáciou na prax  vypracovala Mgr. Lacková 

Príručku obchodnej korešpondencie v anglickom jazyku, kde sú prehľadne usporiadané všetky 

náležitosti obchodných listov a korešpondencie, ako aj rôzne typy obchodných listov spolu 

s používanou formálnou terminológiou. Príručku môžete nájsť na stránke Obchodnej akadémie, 

v sekcii anglický jazyk. 



Mgr. Ďuríková  pripravila  učebnú pomôcku – pracovný zošit - pre predmet Odborná príprava 

v anglickom jazyku, kde môžete nájsť rôzne tipy na získanie a precvičenie si jazykových kompetencií 

v oblasti spoločenskej komunikácie, sveta práce, cestovania, obchodu, reklamy a financií.. 

Mgr. Illovská vypracovala elektronický slovník a on-line testovanie pre predmet OPA – 

odborná jazyková príprava z anglického jazyka. Slovník sa priebežne dopĺňa. Nájdete ho na 

webovej stránke školy www.oavoza.sk 

 

 

Odkazy na stránky, kde môžete nájsť rôzne cvičenia zamerané na gramatiku i slovnú zásobu a tipy na 

rozšírenie komunikačných schopností a vedomostí z anglického jazyka: 

 

www.englisch-hilfen.de 

www.flo-joe.co.uk/ 

www.englishclub.com/ 

www.cnn.com 

 

 

 


