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CUDZÍ JAZYK 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

 Vyučovací predmet cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety 

a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk 

národností a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.  

 Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej aj profesijnej oblasti 

života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri 

vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených spôsobilostí a 

efektívnu komunikáciu, pričom 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. 

 

CIELE PREDMETU 

 

Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií  a komunikačnej jazykovej kompetencie, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámce pre jazyky (ŠPÚ, 2006). 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. 

 

Žiaci: 

 v receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) a stratégiách dokážu ako poslucháči alebo čitatelia spracovať 

hovorený alebo napísaný text, 

 v produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových 

činnostiach (ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách  dokážu  

vytvárať ústny alebo písomný text, 
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 budú efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické 

pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre  rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 dokážu využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizovali komunikačný 

zámer vymedzeným spôsobom, 

 budú zvládať spoločenské dimenzie jazyka. 
 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 
 

Žiaci po absolvovaní daného učebného odboru nadobudnú: 
 

 

Receptívne jazykové 
činnosti a stratégie 

Žiaci: 

 porozumejú jednoducho vyjadreným 
faktografickým informáciám o  každodenných 
témach, identifikujú  všeobecné informácie  za 
predpokladu, že ide o štandardný rečový 
prejav. 

 Porozumejú hlavným myšlienkam vypočutého 
textu  na známe témy, s ktorými sa pravidelne 
stretávajú v škole, vo voľnom čase atď. vrátane 
krátkych rozprávaní. 

 Nájdu a pochopia dôležité informácie v 
bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 
brožúry a krátke úradné dokumenty. 
 

Produktívne   jazykové 
činnosti a stratégie 

 Podajú jednoducho formulovaný  opis 
ľubovoľnej   oblasti svojho záujmu, pričom ho 
prezentujú ako lineárny sled myšlienok. 

 Napíšu jednoducho členený súvislý text (opis 
udalosti, zážitkov, pocitov a reakcií)  na známe 
témy z oblasti svojho záujmu, spájaním 
krátkych odlíšených prvkov do lineárneho 
sledu. 

 

Interaktívne   jazykové 
činnosti a stratégie 

 Zrozumiteľne vyjadria svoje názory. 

 Získajú a odovzdajú nové informácie, 
vymieňajú si a overujú nazhromaždené  
informácie.  

 Zrozumiteľne  zaznamenajú odkaz, ktorý 
obsahuje informácie bezprostrednej dôležitosti 
pre adresáta.  
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Všeobecné 
kompetencie 

 Uvedomujú si  spoločné a rozdielne črty medzi    
vlastnou a cieľovou jazykovou komunitou. 

 Stanovia si vlastné učebné ciele a spôsoby ich 
dosiahnutia. 
 

Jazykové kompetencie  Ovládajú a používajú lexikálne jednotky v 
základnom rozsahu, čo im umožňuje opisovať 
každodenné situácie.  

 Používajú štandardné  slovné  spojenia 
týkajúce sa tém každodenného života. 

 Ovládajú a správne používajú jednoduché 
gramatické štruktúry, ale občas sa môžu 
dopúšťať   niektorých chýb, ktoré nespôsobujú 
nedorozumenie. 

 Pravopisne správne napíšu vety a texty o 
situáciách každodenného života. 

 Správne aplikujú základné interpunkčné 
pravidlá. 
 

Sociolingválna 
primeranosť 
a výstavba výpovede 

 Jednoducho vedú spoločenskú konverzáciu, 
využívajú   jednoduché výrazy a situáciám 
primerané vetné konštrukcie na vyjadrenie 
výmeny informácií, žiadosti, vyjadrenia 
vlastných názorov a postojov. 

 Slovne vyjadria, čo chcú povedať  pomocou 
jednoduchej výmeny informácií o známych 
veciach a situáciách. 

 
 

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií jazyka 
 

Spôsobilosť Funkcie jazyka 

Nadviazať kontakt v súlade 
s komunikačnou situáciou 
 

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

Vypočuť si a podať informácie Informovať sa 
Odpovedať na žiadosť 

Vybrať z ponúknutých možností Identifikovať 
Opísať 
Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) 

Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť súhlas / nesúhlas 
Vyjadriť stupeň istoty 

Vyjadriť svoju vôľu Vyjadriť svoje želania/túžby 
Vyjadriť svoje plány (blízke) 
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Vyjadriť svoju schopnosť Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 
nejakú 
činnosť 
Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia 

Vnímať a vyjadrovať svoje  city Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, 
uspokojenie 
Vyjadriť smútok, skľúčenosť 
Vyjadriť fyzickú bolesť 

Vyjadriť očakávania a reagovať 
na ne 

Vyjadriť nádej 
Vyjadriť sklamanie 
Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Predstaviť svoje  záľuby a svoj 
vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, 
čo uznávam 
Vyjadriť, že niekoho, niečo nemám rád 
Vybrať si z ponúknutých možností  

Stanoviť, oznámiť a prijať 
pravidlá   
alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 
Získať povolenie, súhlas 
Dať súhlas, potvrdiť niečo 
Odmietnuť 
Zakázať 

Reagovať na nesplnenie 
pravidiel    
alebo povinností 

Ospravedlniť sa 
Priznať sa 
Odmietnuť obvinenie 

Ponúknuť a reagovať  na 
ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 
Odpovedať na žiadosť 
Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 
Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne 
niečo   
vykonali 
Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 
Odpovedať na návrh niekoho iného 

Reagovať pri prvom stretnutí Predstaviť niekoho 
Predstaviť sa 
Reagovať na predstavenie niekoho 
Privítať niekoho 

Telefonovať Začať, udržiavať a ukončiť telefonický  
 rozhovor 

Uistiť sa v rozhovore, že moje 
slová 
/môj výklad/môj argument boli  
pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie 
pochopili moje 
vyjadrenia 
Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo 
bolo  povedané 
Nahradiť zabudnuté/neznáme slovo 
Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

Reagovať  
na niečo, čo sa udialo v 
minulosti 

Spomenúť si na niekoho/niečo 
Vyjadriť, že som na niekoho/niečo 
zabudol 

Korešpondovať Napísať pohľadnicu, SMS, list 

Porozprávať niečo Rozprávať príbeh, historku 
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Lexika a komunikačné témy  
 
Lexika je popri gramatike nevyhnutným predpokladom  na vytváranie zmysluplných 

verbálnych výpovedí, preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné 

venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. Výber a rozsah lexikálnych 

jednotiek má korešpondovať  s konkrétnymi komunikačnými témami.  Zároveň však 

musí byť založený na kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní  (A1, A2, 

B1, a B2) vymedzených v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky.  

 
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2: 
 

Rodina a spoločnosť 
Osobné údaje 
Rodina - vzťahy v rodine 
Národnosť/štátna príslušnosť  
Tlačivá/dokumenty 
Vzťahy medzi ľuďmi 
Náboženstvo 
Domov a  bývanie   
Môj dom/byt  
Zariadenie bytu 
Domov a jeho okolie 
Bývanie v meste a na dedine 
Spoločnosť a životné prostredie 
Spoločnosť a jej životný štýl 
Ľudské telo,  
starostlivosť o zdravie 
Ľudské telo 
Fyzické charakteristiky  
Charakterové vlastnosti človeka 
Choroby a nehody  
Hygiena a starostlivosť o telo 
Zdravý spôsob života 
Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 
poistenie 
Doprava a cestovanie 
Dopravné prostriedky 
Osobná doprava 
Príprava na cestu a cestovanie 
Turistika a cestovný ruch  
Problémy cestných, železničných a 
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leteckých sietí 
Vzdelávanie a práca 
Škola a jej zariadenie 
Učebné predmety 
Pracovné činnosti a profesie 
Školský systém 
Celoživotné vzdelávanie  
Pracovné podmienky 
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 
Knihy a čítanie  
Rozhlas, televízia a internet 
Výstavy a veľtrhy 
Kultúra a jej vplyv na človeka 
Umenie a rozvoj osobnosti 
Stravovanie 
Stravovacie návyky  
Mäso a mäsové výrobky 
Zelenina a ovocie 
Nápoje  
Cestoviny a múčne výrobky 
Mliečne výrobky 
Stravovacie zariadenia 
Príprava jedál 
Kultúra stolovania 
Zdravá výživa 
Multikultúrna spoločnosť 
Cudzie jazyky 
Rodinné sviatky 
Cudzojazyčná komunikácia 
Štátne a cirkevné sviatky 
Zvyky a tradície v rôznych krajinách 
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 
Obliekanie a móda  
Základné druhy oblečenia 
Odevné doplnky  
Výber oblečenia na rôzne príležitosti 
Druhy a vzory odevných materiálov   Móda 
a jej trendy 
Šport  
Druhy športu: zimné a letné, individuálne a 

 kolektívne  
Športové disciplíny 
Význam športu pre rozvoj osobnosti 
Nové trendy v športe  
Fair play športového zápolenia 
Obchod a služby 
Nákupné zariadenia  
Pošta a telekomunikácie 
Druhy a spôsoby nákupu a platenia  
Hotely a hotelové služby 
Centrá krásy a zdravia  
(kaderníctva, fitnes, ...) 
Kultúra nakupovania a služieb 
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 
Umenie – spoločnosť – kultúra 
Človek a spoločnosť; komunikácia 
Jazyk ako dorozumievací prostriedok 
Formy komunikácie 
Kultúra komunikácie 
Mládež a jej svet 
Aktivity mládeže 
Vzťahy medzi rovesníkmi  
Generačné vzťahy 
Predstavy mládeže o svete 
Zamestnanie 
Pracovné pomery a kariéra 
Platové ohodnotenie 
Nezamestnanosť 
Veda a technika v službách ľudstva 
Technické vynálezy 
Vedecký pokrok 
Vzory a ideály 
Človek, jeho vzory a ideály 
Pozitívne a negatívne vzory  
Slovensko  
Geografické údaje 
História 

Turistické miesta, kultúrne zvyky a 
tradície



Vzdelávací štandard pre učebné odbory, ktorých absolvovaním žiak získa stredné odborné vzdelanie 

 

 © Štátny pedagogický ústav  

 

 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 
Geografické údaje 
História 
Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
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