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                                                                                                         anglický jazyk 

 
V rámci projektovej 3.B triedy, v tomto školskom roku ako aj v školskom roku 

2OO3/2OO4, boli počas vyučovacieho procesu uplatňované nové, netradičné metodické 

postupy pri výuke anglického jazyka. Ich cieľom bolo zameranie sa na všetky zložky jazyka, 

t.j.: konverzáciu, písomný prejav, čítanie a posluch. 

     K rozšíreniu slovnej zásoby prispeli v značnej miere slovné hry typu ABECEDA, 

HÁDAJ NA ČO MYSLÍM, TAJNIČKY a VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE. 

 

     Z hľadiska  vyučujúceho najefektívnejší dopad na žiakov mala tajnička s 9 políčkami, 

do ktorých si žiaci sami zvolili hlásky z abecedy a na základe ich kombinácie mali tvoriť slová 

(tie isté hlásky sa nemohli v slove opakovať 2-krát). Nakoniec ich mali rozdeliť podľa slovných 

druhov do skupín. 

     Najobľúbenejšou skupinovou aktivitou sa stala vedomostná súťaž, niečo na spôsob 

milionára, ktorej cieľom bolo zmapovať vedomosti žiakov z oblasti histórie, geografie anglicky 

hovoriacich krajín, ako aj otázky zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu, ktorú mali 

vysvetliť opisným spôsobom. 

     Musím podotknúť, že sme si vytvorili vlastné pravidlá bez možnosti výberu správnej 

odpovede pri otázkach, ktoré boli obodované podľa náročnosti. 

Konverzačné hodiny boli obohatené aj o „native speakra“ zo Škótska, ktorý pôsobil 

v Akadémii Vzdelávania v RS ako lektor. Zúčastnil sa troch vyučovacích hodín, vrámci ktorých 

bol vedený rozhovor s tematikou geografie, histórie, zvykov a tradícií typických pre Škótsko 

s porovnaním zvykov a tradícií na Slovensku. Okrem toho, keďže štúdium 3.B je zamerané na 

bankovníctvo, študenti získali prehľad o systéme bankových inštitúcií v Škótsku. 

V posluchových cvičeniach boli v značnej miere využívané nahrávky moderných piesní 

s neúplným textom, ktorý bol na základe posluchu doplnený žiakmi. Žiakov zaujali aj nahrávky 

príbehov klasických autorov anglickej a americkej literatúry. 

Písomný prejav žiakov bol zachytený v ich vlastných projektových prácach s tematikou 

významných osobností z histórie, ktoré sa svojou osobou pričinili o zlepšenie životných 

podmienok ľudí v spoločnosti. S tematikou reklamy, ich úlohou bolo vytvoriť reklamu na 

konkrétny produkt, ktorý si sami zvolili a čo najoriginálnejším spôsobom zaujať trh. Ďalšia 

téma sa týkala hudby, išlo o hudobnú recenziu koncertu ich obľúbenej skupiny alebo 

speváka/ky. A nakoniec vianočný príbeh, netradičné rozprávanie – príbeh vianoc, lásky, 

porozumenia a dobrých skutkov. 

Výsledným produktom práce v teréne sú dva dotazníky. Prvý mapoval príčiny stresu na 

ľudský organizmus jednotlivých vekových kategórií obyvateľstva. Druhý dotazník mapoval 

schopnosť komunikácie v cudzom jazyku, t.j. anglického jazyka v RS. 

Prácu a aktívnu činnosť 3.B triedy v rámci projektu Sokrates hodnotím veľmi kladne, 

žiaci pracovali so záujmom a zanietením, dokonca sami boli iniciátormi niektorých aktivít. 

Na nasledujúcich stránkach je načrtnutá analýza troch vyučovacích hodín. 
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Názov hodiny: Cestovanie 
 

Cieľ: Precvičovanie prebratej gramatiky (predprítomný a minulý čas)  

 

Pomôcky: CD prehrávač, tabuľa 

 

Použité metódy: Práca vo dvojiciach  

 

ÚVOD : Naznačenie témy motivačnými otázkami typu: 

 Have you ever been abroad? 

 How did you go there? 

 What means of transport did you use? 

 How long did it take to get there? 

 Where did you stay there? 

 

Na tabuli je nakreslená tajnička, do ktorej žiaci po prečítaní definícií slov majú doplniť 

názvy dopravných prostriedkov a vecí týkajúcich sa cestovania. Kľúčovým slovom tajničky je 

slovo HOLIDAY. 

 

DEFINÍCIE SLOV 

 

HELICOPTER - a small aircraft that can go straight up into the air 

LORRY - a large strong motor vehicle that is used for carrying goods 

LUGGAGE - bags, suitcases, ect. used for carrying a person ´s things on 

   a journey                                                                                    
COCPIT - the part of an aircraft where the pilot sits 

MOPED - a type of a small, not very powerful motorcycle with pedals 

TRAIN - a number of carriages or wagons that are pulled by an engine 

  along a railway line 

BICYCLE - a vehicle with two wheels, which you sit on and ride by  

  moving your legs  
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Študenti majú pred sebou prefotený text piesne „Leaving on a Jet Plane“ do ktorého 

musia počas posluchu dopísať chýbajuce slová. Posluch si vypočujú 2-krát.    

 

Text piesne: 

 

 

All my BAGS are packed, I´ m ready to go 

I´ m standing here OUTSIDE your DOOR 

I hate to wake you up to say GOODBYE 

But the DAWN is breaking, it´ s aerly moon 

The taxi´ s waiting, he´ s BLOWING his horn, 

Already I´ m so LONESOME I could cry. 

 

So kiss me and SMILE for me, tell me that you´ ll wait for me, 

Hold me like you´ ll never let me go. 

I´ m leaving on a jet plane, don´ t know when I´ ll be back again. 

Oh, babe, I hate to go. 

 

There´ s so many times I´ ve let you DOWN, 

So many times, I´ ve PLAYED AROUND, 

I´ ll TELL you now they don´ t mean a THING. 

Every PLACE I´ll go, I´ ll think of you, 

Every SONG I´ll sing, I´ ll sing for you, 

When I come back, I´ ll wear your WEDDING RING.   

 

 

 

Slová písané veľkými tlačenými písmenami v texte, ktorý majú žiaci pred sebou 

chýbajú. Na záver vyučovacej hodiny žiaci stručne prezentujú svoje písomné projekty, ktoré sa 

týkajú miest, ktoré už navštívili alebo ich niečim zaujali. 
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Názov hodiny: Milionár 
 

Cieľ:  Zmapovanie poznatkov z histórie a geografie  

  anglicky hovoriacich krajín, slovnej zásoby a  

  gramatických javov. 

 

Pomôcky: Tabuľa a krieda 

 

Použité metódy: Práca v skupinách 

 

 

Na začiatku hodiny sa žiaci rozdelia do troch skupín, vrámci ktorých si zvolia svojho 

hovorcu a zapisovateľa, ktorý má na starosti počet získaných bodov. Otázky sú rozdelené do 

nasledujúcich kategórií: 

 

1.GEOGRAFIA ANG.HOVORIACICH KRAJÍN 

2.HISTÓRIA ANG.HOVORIACICH KRAJÍN 

3.GRAMATIKA 

4.SLOVNÁ ZÁSOBA (slovnú zásobu je nutné definovať opisným    spôsobom). 

 

Otázky sú obodované podľa náročnosti od 100 do 400 bodov. Napríklad 1=100 bodov, 

2=200 bodov atď. Žiaci si sami volia otázky podľa vlastného rozhodnutia. Ak je otázka do 

minúty nezodpovedaná právo na odpoveď získava nasledujúca skupina. 

 

 

UKÁŽKA OTÁZOK 

 

A. GEOGRAFIA 

1.   What is the capital city of Australia? (Canberra) 

2.   Give the names of two famous Scottish lakes. 

      (Loch Lomond and Loch Ness) 

3.   How many states are in the USA? (50 states) 

4.   Give the name of the longest river in the British Isles. 

      (The Shannon) 
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B. HISTÓRIA 

1. When and who discovered the USA? (Columbus, on  

October 12,1492) 

2. How many wives did Henry VIII have? (six) 

3. Who was the first president of the USA? (George Washington)                 

4. Give the name of the boat on which Pilgrim Fathers sailed to the  

USA. (Mayflower) 

 

 

C. GRAMATIKA 

1. Say at least five adverbs of frequency. ( always, often, 

 usually,sometimes,rarely,never....) 

2. Say all the rules of adding – ing ending to verbs. (come- 

 coming, run-running, cry-crying, die-dying) 

3. What is the difference between present simple tense and 

 present perfect tense? Give at least three examples. 

4. What future tenses do you know and say the situations in 

 which they are used. 

 

 

D. SLOVNÁ ZÁSOBA 

1. school ( the place where children go to be educated ) 

2. computer ( an electronic machine that can store and arrange 

information ) 

3. reliable (somebody you can trust ) 

4. value ( importance of something )   
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Názov hodiny: Vianoce 
 

Cieľ: Opakovanie prebratej slovnej zásoby 

 

Pomôcky : CD prehrávač, tabuľa 

 

Použité metódy: Práca vo dvojiciach 

 

 

Naznačenie témy motivačnými otázkami typu : 

 

What´s your most favourite holiday? 

How does your family celebrate it? 

Is this holiday celebrated in the same way in Great Britain? 

What do you associate with the word Christmas? Which values? 

Are the presents which you are given at Christmas important for you?  

Why? 

Why not? 

 

 

Žiaci majú pred sebou prefotený text piesne „SANTA CLAUS IS COMIN´ TO 

TOWN“, do ktorého musia počas posluchu dopísať chýbajúce slová. Posluch si vypočujú 2-

krát.  
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TEXT  PIESNE 

 

You better WATCH OUT, you better not CRY, 

Better not pout, I´m telling you why : 

Santa Claus is comin´ to town. 

 

 

He´s MAKING a list and CHECKING it twice, 

Gonna find out who´s NAUGHTY and NICE : 

Santa Clause is comin´ to town. 

 

 

He SEES you when you´re SLEEPIN´, 

He KNOWS when you´re AWAKE, 

He knows if you´ve been BAD or GOOD, 

So be good for goodnesss sake. 

 

 

You better WATCH OUT, you better not CRY, 

Better not pout, I´m telling you why, 

Santa Claus is comin´ to town. 

Slová  písané veľkými tlačenými písmenami v texte, ktorý majú žiaci pred sebou 

chýbajú. 

 

Na záver vyučovacej hodiny žiaci prezentujú svoje skupinové písomné projekty, 

ktorých úlohou bolo prezentovať hodnoty vianočných sviatkov. 

 

PRÍLOHA Č.2 

PRÍLOHA Č.3 : Písomné projekty žiakov na dané témy. 
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