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11. Manažérske zhrnutie: 

Krátka anotácia: 

 

Témou stretnutia bolo využívanie postupov a metód orientovaných na rozvoj kľúčových jazykových 

kompetencií u žiakov.  
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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používť  konkrétne 

jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje 

komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom 

hovorí. 

 

Jazyková kompetencia 

 

Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal používať: 

 

x slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií a tematických okruhov 

(lexikálna kompetencia), 

x morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia), 

x slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), 

x zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia: ortoepická a 

ortografická). 

 

Učiaci sa na úrovni B1 ovláda jazyk: 

 

x v takom rozsahu, aby sa dohovoril a vedel vyjadriť s použitím osvojenej slovnej zásoby 

na vymedzené témy týkajúce sa bežného života, aj keď jeho obmedzená slovná zásoba 

mu príležitostne spôsobuje ťažkosti s formuláciou jeho výpovede, pritom používa opisné 

jazykové prostriedky, 

x v dostatočnom rozsahu na to, aby mohol opísať nepredvídateľné situácie, vysvetliť hlavné 

body, myšlienky či problémy so značnou dávkou precíznosti a vyjadriť myšlienky, ktoré sa 

týkajú aj abstraktných tém, ktoré sú uvedené v učebných osnovách. 

 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(ide o integrované zručnosti). 

 

 Počúvanie s porozumením 

 

Učiaci sa rozumie krátkym jednoduchým monologickým, dialogickým a kombinovaným 

ústnym prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného života, ktoré sú prednesené 



v štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči. 

 

Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 

dokázal porozumieť : 

 

x prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, 

x špecifické informácie a dokázal zachytiť logickú štruktúru textu, vedel rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, 

x jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou každodenného 

života (oznamy, inštrukcie, opisy, odkazy, pokyny, upozornenia, rady) prednesenom 

v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku, 

x autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview, 

x prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

x podstatné informácie v jednoduchých prednáškach, referátoch, diskusiách, ak mu je tematika 

známa, a ak sú prednesené v primeranom hovorovom tempe reči a v štandardnom jazyku, 

x základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou každodenného života, 

ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči. 

 

Čítanie s porozumením 

 

Učiaci sa porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického charakteru, primerane 

náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším beletrizovaným textom. 

 

Učiaci sa na úrovni B1 má rozvinuté zručnosti na úrovni A2 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, 

aby dokázal: 

 

x získať informácie z jednoduchších textov, 

x po príprave čítať plynulo a nahlas texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej 

úrovni a skúsenostiam učiacich sa, 

x vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť základné a rozširujúce 

informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

x chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj lexikálnych 

a gramatických prostriedkov, 

x odhadnúť význam neznámych slov v náročnejšom texte a pružne meniť stratégie čítania 

podľa typu textu a účelu čítania, 

x rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, telegramu, e-mailu, 



x čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru, 

x rozumieť jednoduchým textom z masovokomunikačných prostriedkov, v ktorých vie pochopiť 

hlavnú myšlienku, 

x porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu. 

 

Je náročné úzko a presne vymedziť pojem “kľúčové kompetencie”. Podľa írskeho pedagóga James E. 

Coolahana, však môžeme na kompetencie hľadieť ako na „všeobecnú schopnosť založenú na 

vedomostiach, skúsenostiach, hodnotách a dispozíciách, ktoré si jednotlivec rozvinul v priebehu 

svojej aktívnej účasti vo vzdelávaní“. Ide teda o človeka, ktorý je svojimi vedomosťami, 

zručnosťami, schopnosťami a postojmi pripravený zvládnuť rôzne životné situácie. Úlohou učiteľa je 

teda pripraviťžiakovi také podmienky vo výučbe, ktoré sa približujú bežnému životu. V rámci hodín 

anglického jazyka ide teda o využívanie takých aktivít, ktoré umožnia žiakovi využívať cudzí jazyk v 

dostatočnej možnej miere, najmä v komunikácii a v interakcii s inými. 

 

Podľa Štátneho vzdelávacieho programu kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: 

porozumieť ( počúvať, písať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny prejav) a písať. Kľúčové 

kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, 

interakcia a koherencia. 

 

 

 

12. Závery a odporúčania: 

 

Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenadväzujú, ale vytvárajú samostatný 

základný komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále tak 

vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. časti Jazykový 

register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ ich môže 

dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede. 
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