
Učebné osnovy Anglické čítanie 

 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU 

Čítanie je jedna zložka anglického jazyka. Čítanie, okrem iných komponentov, má tiež 

estetickú povahu, ktorá pomáha rozvíjať osobnosť človeka. Ak sa žiak naučí čítať plynule, 

správne a uvedomene, naučí sa aj výrazne čítať a preložiť text.  

Špeciálne sa v predmete Anglické čítanie venuje pozornosť správnej výslovnosti a správnemu 

tempu pri čítaní. Žiak musí čítať takým tempom, aby pochopil jednotlivé myšlienky a 

postupne celý dej. Každý žiak má svoje vlastné tempo. Žiaci sa v čítaní zdokonaľujú postupne 

pomocou vhodne zvolenej literatúry.  

 

ČASOVÁ DOTÁCIA A ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA VYUČOVACIEHO 

PREDMETU  

Čítanie sa vyučuje v piatom a šiestom ročníku podľa inovovaného školského vzdelávacieho 

systému a je dotovaný dvomi hodinami týždenne, to je 66 hodín ročne ako predmet Anglické 

čítanie. Tento predmet nie je povinným predmetom podľa ŠVP, ale je voliteľným predmetom. 

Predmet posilňuje anglický jazyk.  

 

CIELE VYUČOVACIEHO 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. 

 

Názov predmetu Anglické čítanie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR (A1) 

Názov ŠkVP Syseľ 

Ročník piaty 

Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie - ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 



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. 

Nezanedbateľnú zložku tvorí najmä literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci 

zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.  

 

Cieľom vyučovacieho predmetu je dôkladnejšie a dôslednejšie si:  

 

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)  

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti  

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme  

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti ústnej komunikácie  

- spoznávať vybrané literárne diela určené pre deti  

 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

 Do obsahu vyučovacieho predmetu Anglický jazyk je integrovaný predmet Angické čítanie, 

ktorý prechádza prierezovými témami: - Environmentálna výchova, - Mediálna výchova,  -

Multikultúrna výchova, - Ochrana života a zdravia, - Osobnostný a sociálny rozvoj, - 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu. 

 

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“ (SERR, s. 12, 103). 

 

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. 

 

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. 

 

Jazykové kompetencie  

Žiak dokáže používať: 

 bežné slová a slovné spojenia  spojené s vybranou literatúrou 

 dokáže rozumieť jednoduchému textu – spoznať zápletku a rozuzlenie deja 

 rozumie používaný slovným spojeniam a výrazom súvisiacich s vybraným textom 

 rozširuje slovnú zásobu v súlade s vybranou literatúrou  

 pri čítaní sa dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť. 

 

Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:   

 jednoducho prerozprávať prečítaný text 

 dokáže jednoducho odpovedať na otázky k textu 



 vyjadrí svoj názor a postoj k danej téme 

 vyjadruje sa súvisle ústnou formou adekvátnou veku dieťaťa  

 dokáže určitý čas sústredene načúvať a náležite reagovať  

 rozumie rôznym typom doteraz používaných textov  

 používa zvolenú literatúru a oboznamuje sa s ňou na svojej úrovni 

 chápe, rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže:  

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok 

 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 

 uvedomiť si svoje vlastné potreby a tvorivo využívať svoje zručnosti  

 osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

 prijímať nové nápady pri spoločnej práci  

 vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti  

 vnímať a sledovať problémové situácie, adekvátne svojej úrovni a navrhnúť riešenia 

podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti 

Žiak na konci 5. ročníka dokáže:   

 porozumieť jednoduchým krátkym textom, ktoré obsahujú základnú slovnú zásobu,   

 rozumieť krátky označeniam s ktorými sa dennodenne stretáva, 

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchých písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad krátke poviedky, rozprávky, texty,  

 vyhľadať konkrétne informácie v každodenných materiáloch, akými sú napríklad, 

jedálne lístky, cestovné a časové harmonogramy,   

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov. 

 

 

HODNOTENIE ZÍSKANÝCH ZRUČNOSTÍ 

 



Žiak bude hodnotený na základe predvedených jednotlivých kompetencií, ktoré získal na 

vyučovaní predmetu Anglické čítanie. 

Hodnotenia budú ústne a písomne. Klasifikácia podľa Metodického pokynu Č.22/2011- 1.máj 

2011 

 

             



 

OSNOVA PRE  5. ROČNÍK  ZŠ – A1/IŠVP,  Charles Dickens, Christmas Carol. 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Fonetická abeceda. 

Samohlásky 

Fonetické symboly používané pre 

krátke a dlhé samohlásky. 

Pozná jednotlivé fonetické symboly, 

dokáže ich správne napísať. Pozná 

príklady slov bežnej komunikácii 

s ich obsahom. 

OSR 

Dvojhlásky 

Trojhlásky  

Fonetické symboly používané pre 

dvojhlásky a trojhlásky. 

Pozná jednotlivé fonetické symboly, 

dokáže ich správne napísať. Pozná 

príklady slov bežnej komunikácii 

s ich obsahom. 

OSR 

Spoluhlásky Fonetické symboly používané pre 

spoluhlásky. 

Orientuje sa v slovníkovej časti 

knihy, pozná jednotlivé fonetické 

symboly, dokáže ich správne 

napísať.  

 OSR 

Charles Dickenns. 

Autor a životopis 

Kto bol Charles Dickens? Pozná základné informácie 

o autorovi. (pôvod, detstvo, rodinné 

zázemie) 

OSR, VMR 

Najznámejšie diela - 

Vianočná koleda. 

Výber z autorovej prózy. Vymenuje najznámejšie autorove 

diela. 

OSR, MUV 

Kapitola I. 

Štedrý Večer 

Pán Scrooge – jeho vzťah peniazom, 

práci, ľuďom a Vianociam. 

Návšteva ducha Jacoba Marleyho. 

Chápe negatívnu stranu Scroogovej 

povahy a vysvetlí vplyv moci peňazí 

na svoje okolie. 

MUV, VMR 

Kapitola II. 

Prvý duch 

Stretnutie pána Scrooga s Duchom jeho 

Vianočnej minulosti. 

Opíše Ducha minulých  Vianoc. 

Vlastnými slovami interpretuje 

prečítaný text. 

OSR, MUV, VMR 

Kapitola III. 

Druhý duch 

Pán Scrooge a Duch terajších Vianoc. 

V Bobovom Cratchisovom dome. 

V dome svojho synovca Freda.  

Bilancuje medzi termínmi 

„chudobný ale šťastný, bohatý ale 

smutný“. 

OSR, VMR 

Kapitola IV. 

Tretí duch 

Duch budúcich Vianoc a jeho 

predpoveď pre pána Scrooga.  

Interpretuje pocity pána Scrooga, 

odpovedá na otázky k textu. 

ENV, OSR 

Kapitola V. 

Vianoce 

Lekcia života od troch Duchov Vianoc. Porovnáva správanie pána Scrooga 

na začiatku a na konci príbehu. 

Vyjadruje vlastné myšlienky a 

názory k príbehu. 

OSR, OZO 

Kapitola VI. 

Druhý sviatok vianočný 

Rozhovor pána Scrooga a Boba 

Cratchita. 

Odpovedá na otázky a rozozná 

priamu reč. 

ENV, OSR 



Kapitola VII. 

Šťastní pokým nezomreli 

Premena pána Scooga a jeho vzťah 

k Bobovi Cratchisovi. 

Vie vyjadriť čomu sa pán Scooge 

naučil počas jedinej noci. 

OSR, ENV 

Vianočná koleda Filmová adaptácia poviedky. Dopĺňa informácie o nové zážitky 

z filmu do už známeho prečítaného 

príbehu. 

OSR, VMR 

Ezop Profil bájkara Ezopa. Pozná jednoduchý profil známeho 

bájkara. 

MUV, OSR 

Lev a myš Láskavosť nikdy nie je zbytočná. Rozumie ponaučeniu, ktoré z bájky 

vyplýva. 

OSR, OZO 

Kobylka a mravce Čas na zábavu a čas na hru. Rozumie ponaučeniu, ktoré z bájky 

vyplýva. 

OSR 

Chlapci a žabky Vždy premýšľaj, či tvoja zábava nie je 

na škodu niekomu inému. 

Rozumie ponaučeniu, ktoré z bájky 

vyplýva. 

OSR, OZO 

Býk a cap Je zlé, využívať druhého nešťastie. Rozumie ponaučeniu, ktoré z bájky 

vyplýva.. 

OSR 

Hus a zlaté vajcia Tí čo majú veľa,  chcú viac a zvyčajne 

pre svoju chamtivosť prídu aj o to, čo 

mali. 

Rozumie ponaučeniu, ktoré z bájky 

vyplýva. 

OSR, OZO 

 

 

 

 

 

 


