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Skratky predmetov a ich stručná charakteristika 
 
Anglická gramatika (AJG) - formovať rečové zručnosti potrebné v ústnom a písomnom 
prejave, rozvíjať slovnú zásobu a gramatiku. 
 
Anglický jazyk (ANJ) - formovať rečové zručnosti potrebné v ústnom a písomnom prejave, 
rozvíjať slovnú zásobu a gramatiku. 
 
Anglická konverzácia (AKO) - rozvíjať schopnosti potrebné na komunikáciu v bežných 
situáciách, ktorej cieľom je plynulosť a jazyková správnosť. 
 
Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ) - rozvíjať schopnosti potrebné na komunikáciu 
v bežných situáciách, ktorej cieľom je plynulosť a jazyková správnosť. 
 
Písanie v anglickom jazyku (PWJ) - viesť žiakov k vyjadreniu svojho názoru písomnou 
formou. 
 
Anglická a americká literatúra (AAA) - vzbudiť záujem o čítanie cudzojazyčnej literatúry, 
motivovať žiakov k čítaniu diel svetových autorov, viesť žiakov k čítaniu s porozumením. 
 
Reálie anglicky hovoriacich krajín (RAK) - oboznámiť sa s reáliami Veľkej Británie, USA 
a iných anglicky, hovoriacich krajín. 
 
Odborná terminológia v anglickom jazyku (OLA) - rozvíjať jazykové schopnosti v oblasti 
prírodných objektov a javov, porozumieť podstate javov a procesov v rámci 
medzipredmetových vzťahov (chémia, biológia, fyzika). 
 
Business English - Obchodná angličtina (BSE) - viesť študentov k orientácii vo svete 
obchodnej angličtiny, osvojiť si slovnú zásobu z oblasti marketingu, bankovníctva 
a podnikania,  personalistiky. 
 
Economics – Ekonomika (ECO) - získať prehľad o základných ekonomických pojmoch, trhu 
a trhovom mechanizme, hospodárskom cykle, inflácii a nezamestnanosti. 
 
Globálne štúdie v anglickom jazyku (GAJ) - poskytnúť prehľad o kultúre, náboženstve, 
životnom štýle, politickom, ekonomickom a právnom systéme, etike a estetike, školstve, 
sociológii a psychológii  v anglofónnych krajinách 



Stupnica hodnotenia  
 
100 – 90%  výborný   (1) 
89 – 77%     chválitebný (2) 
76 – 63%     dobrý (3) 
62 – 46%  dostatočný (4) 
45 – 0%   nedostatočný (5) 
 
 

Bodový systém 
 
• Slohy písané v cudzom jazyku                               20 bodov 
• Prezentácia                                                               15 bodov 
• Ústna odpoveď                                                       10 bodov 
• Písomka po tematickom celku, lekcii                   do 60 bodov 
• Malá písomka                                                       do 30 bodov 
• Aktivita na hodine                                                    2 body 

 
 
Prehľad akcií 
 
September  
 

• Návšteva divadelného predstavenia podľa ponuky  
• Príprava žiakov na „Juvenes Translatores“ 
• Výber a príprava žiakov na Drama Fest 

 
 

Október 
 

• Imatrikulácia, študentský ples 
• Registrácia na FCE skúšky v Trenčíne 
• Príprava 8. roč. súťaže v anglickom jazyku Spell and Tell 

 
November 
 

• Príprava Drama Festu 
• Príprava žiakov na olympiádu v anglickom jazyku 
• Príprava podkladov ku DOD a  prípravného kurzu 

 
 
December 
 

• FCE skúšky v Trenčíne 
• Školské kolá olympiád v anglickom jazyku 
• Príprava Vianočnej akadémie 2019 

 
 
 



Január  
 

• Návšteva divadelného predstavenia podľa ponuky  
• Príprava podkladov ku DOD a  prípravného kurzu 

 
Február 
 

• Príprava 12. ročníka Študentskej vedeckej konferencie 
• Príprava maturitných zadaní 

 
Marec 
 

• Príprava žiakov na písomné maturity 
• Príprava prijímacej skúšky na bilingválne štúdium 
• Jazykový kemp pre žiakov 1.roč.bilingválnej triedy v Holandsku 

 
Apríl 
 

• Registrácia na CAE skúšky, centrum testovania Bratislava 
• Registrácia na Štátne skúšky v Trenčíne 
• Príprava osláv 20. výročia založenia školy 
• Príprava žiakov na recitačnú súťaž „Novodobo so Shakespearom“ 

 
Máj 
 

• CAE skúšky v Bratislave 
• Rozlúčka s maturantmi 
• Písomná a ústna časť štátnych jazykových skúšok z ANJ 
• Príprava žiakov 1. roč. bilingválneho štúdia, 2. roč. štvorročného štúdia na testovanie na 

úroveň B1 
• Príprava žiakov 2. roč. a 3. roč. bilingválneho štúdia, 3. roč. štvorročného štúdia na 

testovanie na úroveň B2 
• Príprava žiakov 4. roč. bilingválneho štúdia na testovanie vedomostí C1 

 
 

Jún 
 

• Poznávacie zájazdy do anglicky hovoriacich krajín 
• Exkurzie, školské výlety 
• V prípade záujmu a dobrej finančnej situácie študentov odborné exkurzie (1 deň), 

prípadne výlet (3 dni) a poznávacie zájazdy (6-10 dní) do anglicky hovoriacich krajín  
• Zapojenie školy do programu Erasmus Plus. V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy sa 

zapojíme do programu s partnerskými školami. 


	LEKTORKA:
	Abier J. M Alarosh – OLA, AKO, GAJ, AJG
	September
	Október
	November
	December
	Január
	Február
	Marec
	Apríl
	Máj
	Jún

