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Analýza činnosti za šk.rok 2021/2022 

 

 Jazyková škola pri Základnej škole Park Angelinum 8, Košice v tomto školskom roku 

ukončila tretí rok svojej činnosti. Ponuka a obsahové zameranie kurzov boli prispôsobené 

predovšetkým potrebám žiakov školy. V súlade so vzdelávacím programom boli v ponuke 

kurzy zamerané na ANJ, NEJ, RUJ a španielsky jazyk pre žiakov školy a ich rodičov. 

V dôsledku pandémie sme však v tomto roku zaznamenali značný pokles záujmu žiakov  

o kurzy. 

Celkový počet kurzov:  4 kurzy ANJ 

Počet zapísaných:    48 žiakov 

Počet absolventov kurzov:  35 žiakov 

Počet žiakov v skupinách sa pohyboval od 6 do 20 žiakov. Niekoľko žiakov sa odhlásilo hlavne 

v druhom polroku, kedy sa znova prešlo na dištančné vyučovanie kvôli pandémii. Časová 

dotácia bola 2 vyučovacie hodiny týždenne pre každý kurz.  

Vedúcimi kurzov boli 4 interní zamestnanci školy.  

Forma výučby bola realizovaná hravou zábavnou formou. V nižších ročníkoch bolo cieľom 

prebudiť u žiakov pozitívny vzťah k jazykom a budovať slovnú zásobu, vo vyšších ročníkoch 

upevňovať a prehlbovať vedomosti a záujem o ďalšie vzdelávanie. 

Využívané boli rôzne formy prezentácie učiva - formou piesní, hier, pohybových aktivít, 

interaktívnych cvičení,... 

Žiaci v kurzoch využívali učebnice „Fairyland“ a „Family and Friends“ a vopred pripravené 

materiály a pracovné listy z rôznych zdrojov: rôzne jazykové, učebnice, vzdelávacie portály. 

Veľkou pomocou bola na hodinách interaktívna tabuľa, ktorá umožnila žiakom rozvíjať viacero 

jazykových zručností naraz. Výučba sa riadila vopred pripraveným tematickým plánom.  

Čarovná angličtina I 

Počet prihlásených: 21 

Počet končiacich: 19 (1 je odsťahovaný, 1 sa odhlásila teraz ku koncu) 

Žiaci 1. ročníka sa stretávali dvakrát do týždňa na jednej vyučovacej hodine anglického 

jazyka. Vyučovacie hodiny boli viac zamerané na získavanie rôznej slovnej zásoby a jej 

odposluch, ako na gramatické cvičenie. Na hodinách sa žiaci učili prostredníctvom piesní, 

interaktívnych cvičení, pracovných listov, či kreslenia. Jednej téme sa žiaci venovali väčšinou 

dve vyučovacie hodiny, ale v rámci rôznych upevňovacích aktivít si opakovali aj skôr 

naučenú slovnú zásobu, či pokyny.Vzhľadom k tomu, že v 1. polroku školského roku 

2021/2022 bola činnosť jazykovej školy pozastavená kvôli pandémii covid 19, sa z plnenia 

plánu preskočilo viacnásobné opakovanie tém. 

Keďže prváci potrebujú väčšiu pozornosť vyučujúceho pri práci a popoludní sú už unavení a 

menej trpezliví ako dopoludnia, myslím si, žeby bolo vhodné, aby pri takomto počte detí boli 

rozdelení do dvoch skupín, kde by boli viac zapájaní do všetkých aktivít. Literatúra a 

pracovné materiály: busybee (online pracovný zošit), pesničky rôzne z youtube, stránky s 

online cvičeniami alebo 

worksheetmi: https://www.eslkidsgames.com/ , https://www.turtlediary.com/ , https://mrnussb

aum.com/ , https://www.roomrecess.com/ , https://www.abcya.com/ , https://agendaweb.org/ ,

 https://www.liveworksheets.com/ , https://www.mes-
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games.com/ ,  https://www.anglomaniacy.pl/ , https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ , htt

ps://games4esl.com/ , https://www.gamestolearnenglish.com/ , https://www.digitaldialects.co

m/ , https://www.english-learn-

online.com/ , https://www.splashlearn.com/ , https://www.topmarks.co.uk/ , https://www.fred

diesville.com/ , https://www.start.tinytap.com/animoca-

brands/?source=3 , https://www.happyclicks.net/  

Hravá angličtina , Počet prihlásených: 12, Počet končiacich: 11 (3.B, 3.V, 3.M, 4.L, 4.Z)  

Hodiny Čarovnej angličtiny II. prebiehali každý utorok od 13:30 do 15:00 (dvojhodinovka). 

V skupine sa stretli žiaci tried- 3.B, 3.V, 3.M, 4.L a 4.Z. Pracovali sme s učebnicou Fairyland 

3, s pracovnými listami z pracovného zošita Fairyland 3, so slovníkmi a s doplnkovými hrami 

a kvízmi. Na začiatku roka sa na hodinách striedali žiaci tak, aby sa kvôli epidemiologickým 

opatreniam nemiešali. Od februára sa všetci učili naraz pravidelne každý týždeň. Občas mali 

problém pracovať v skupinách keďže sú z rôznych tried a niektorí sa nepoznali. Prešli sme ale 

väčšinu tém, ktoré boli v pláne, avšak vzhľadom na to, že hodiny prebiehali až od druhého 

polroka, nedokončili sme celý plán. Žiaci pracovali usilovne, snažili sa aj keď to občas bolo pre 

nich v poobedných hodinách náročné. Vzhľadom na to, by som budúci rok zvážila rozdelenie 

dvojhodinovky na dve separátne hodiny v priebehu týždňa čo by pre žiakov predstavovalo 

menšiu záťaž. Ak by to bolo možné, možno by bolo dobré umiestniť kurz do triedy 

s interaktívnou tabuľou, ktorá by tiež ponúkla ďalšie možnosti a vyššiu iniciatívu detí v rámci 

aktivít. Hodiny celkovo prebehli v poriadku.  

Sprievodca angličtinou, Počet prihlásených:  13, Počet končiacich: 5 

Výučba v kurze Sprievodca angličtinou prebieha raz týždenne v 90 minútových vyučovacích 

hodinách. Tento kurz bol určený pre žiakov 5. a 6. ročníka. Počas školského roka sa počet 

žiakov v kurze znížil, pravdepodobne kvôli pandemických opatreniam a prechodu na dištančné 

vzdelávanie. Počas nepriaznivej epidemiologickej situácie sa výučbe v kurze prerušila. Po 

uvoľnení opatrení sa výučba sa riadila podľa vopred stanoveného plánu, ktorý sa podarilo 

dodržať.  

Použitá literatúra: Family and Friends 4, internetové zdroje, vlastné pracovné listy 

Čarovná angličtina II, Počet prihlásených: 15 , Počet končiacich: 14  

Vyučovanie v kurze sa riadilo tematickým plánom schváleným v septembri 2021.  V druhom 

polroku prešla výuka do dištančnej formy pre pandémiu a po uvoľnení opatrení sa vyučovalo 

opäť prezenčnou formou. Kurz bol určený pre žiakov druhého ročníka a nadväzoval na prvácky 

kurz Čarovnej angličtiny I.  Hodiny boli vedené hravou formou s využitím rôznych 

internetových zdrojov a pracovných listov. 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Lázárová, ved. JŠ ................................ 

Schválila: Mgr. Renáta Brédová, riad. školy................................ 

 

V Košiciach, 29.6.2022 
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