
 

Predmetová komisia cudzie jazyky 

 

vedúca PK CJ:    Ing. Slezáková Lenka  

členovia:Mgr. Babincová Zdenka   

Mgr. Cvečková Katarína   

Mgr. Veronika Gučková   

Mgr. Andrea Arenivar Grajeda  

Mgr. Buriánová Marta   

Ing. Chábelová Svetlana   

Mgr. Chomová Andrea    

Mgr. Jureňová Lucia    

Bc. Barbora Mendlová – Drew  

Mgr. Ružičková Katarína   

Mgr. Tothová Adriana 

Hlavné ciele 

 Napĺňať ciele štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti cudzích jazykov, 
vychádzajúce zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, 
ktorý presne popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov ( na konci 7.ročníka 
žiak dosiahne úroveň A1, na konci základnej školy úroveň A2, pri maturite B2). 

 Sledovať nové informácie a pokyny vyšších orgánov aktualizovať ich vo výchovno-
vyučovacom procese. 

 Pracovať podľa inovovaného ŠVP a plynule zavádzať tento program. 



 Venovať zvýšenú pozornosť osvojovaniu si komunikatívnych a rečových zručností 
žiakov, zlepšovať konverzáciu a porozumenie reálnych situácií. Rozvíjať čitateľskú 
gramotnosť s využitím textov v cudzojazyčných časopisoch. 

 Posilniť u žiakov schopnosť samostatne pracovať, zvyšovať a podporovať autonómne 
učenie u žiakov, vzbudiť záujem o jazyk a kultúru. 

 Naučiť žiakov používať rôzne druhy doplnkových materiálov, slovníkov, internetu tak, 
aby ich mohli využívať aj v domácej príprave. 

 Zapájať žiakov do súťaž a olympiád CJ. 
 Rozvíjať u žiakov tvorivosť – vo vytváraní dialógov, komunikačných situácií, pri 

jazykových hrách, projektových prácach. 
 Využívať IKT  a interaktívnu tabuľu s dostupnými materiálmi. 
 Používať formu sebahodnotenia žiaka, ktorou podporujeme sebavedomie, 

zodpovednosť žiaka a vzťah k sebe samému. 
 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. 

 
 

Kritériá na hodnotenie žiakov 

% hodnotenie známka 
100 - 90 výborný 1 
89 - 75 chválitebný 2 
74 - 50 dobrý 3 
49 - 30 dostatočný 4 
29 - 0 nedostatočný 5 

 

Používané učebnice a metodické materiály: 

Používané učebnice a pracovné zošity: predpísaná literatúra pre jednotlivé ročníky 

Anglický jazyk 
1.roč. Playway to English 1 
2. roč. Playway to English 2 

Jolly Phonics 
3. roč. Playway to English 3  
4. roč. Playway to English 4 
5.-9. roč. Project 1- Project 5 
 

 
  
 
 



Nemecký jazyk: 
Beste Freunde 

 
 
 

Naše úspechy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt Educate Slovakia 

 

 



 

Primary superstar 


