
 

INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM – Európske štúdiá 

 

NEMECKÝ JAZYK – päťročné štúdium 

 

ÚVOD* 

 

Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným 

vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a obsahový štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu pre 

príslušný vyučovací predmet. Zároveň obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o používaní a ovládaní jazyka na úrovni 

B1.  

Úpravy pôvodného dokumentu spočívali v doplnení charakteristiky predmetu a cieľov, precizovaní jednotlivých častí obsahového 

štandardu a citátov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. V aktuálnej verzii sa používa namiesto pojmu 

sociolingvistická kompetencia pojem sociolingválna kompetencia, komunikačné zručnosti sa uvádzajú ako komunikačné jazykové činnosti a 

stratégie, spôsobilosti v obsahovom štandarde sú označené ako kompetencie.  

Požiadavky z výkonového štandardu môžu učitelia konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných cieľov, učebných 

úloh a otázok. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú kompetencie a funkcie jazyka ako kľúčový 

prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Kompetencie a funkcie jazyka sú základom vymedzeného učebného obsahu, to však nevylučuje 

možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu.  

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a stratégií a ich realizáciu v rôznych 

komunikačných kontextoch. Zároveň poskytuje priestor na vytváranie množstva komunikačných situácií a podporuje činnostne zameraný 

prístup. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a 

následne zreprodukovať. Vzdelávací štandard je programom rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie individuálnych 

učebných možností žiakov. 



 * Úvod je prevzatý zo Štátneho vzdelávacieho programu pre nemecký jazyk. 

** Nasledovné kapitoly sú rovnako uvedené v ŠVP pre predmet nemecký jazyk. 
 

 
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU** 

2. CIELE PREDMETU** 

3. KOMPETENCIE** 

4. VÝKONOVÝ ŠTANDARD – KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ ČINNOSTI A STRATÉGIE** 

5. OBSAHOVÝ ŠTANDARD** 

6. TEMATICKÉ OKRUHY A SLOVNÁ ZÁSOBA** 

 

 

Súčasťou tohto materiálu je aj zaradenie prierezových tém platných pre gymnáziá:  

1 - Osobnostný a sociálny rozvoj 

2 - Environmentálna výchova 

3 - Mediálna výchova 

4 - Multikultúrna výchova 

5 - Ochrana života a zdravia 

Zaradenie týchto tém k príslušným tematickým celkom má orientačný charakter. Príslušní vyučujúci majú možnosť 

prostredníctvom svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov upraviť a konkretizovať využitie týchto tém.  

 



UČEBNÝ PLÁN 

 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK 

Stupeň vzdelávania ISCED 3 – päťročné gymnázium 

Zameranie bilingválne štúdium 

  

Ročník I. II. III. IV. V. Spolu 

Počet hodín 3 2 2 3 - 10 

 

RÁMCOVÉ UČEBNÉ OSNOVY 

 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Prierezové témy 

I. ročník 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 21 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 18 
Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova,  

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 9 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 24 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Ochrana života a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 27 Osobnostný a sociálny rozvoj   



II. ročník 66 hodín (2 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 14 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 12 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova,  

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 6 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 16 

Mediálna výchova,  

Multikultúrna výchova,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Ochrana života a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 18 Osobnostný a sociálny rozvoj   

III. ročník 66 hodín (2 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 14 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 12 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova,  

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 6 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 16 

Mediálna výchova,  

Multikultúrna výchova,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Ochrana života a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 18 Osobnostný a sociálny rozvoj   



IV. ročník 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 22 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 17 

Multikultúrna výchova,  

Environmentálna výchova,  

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 9 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 25 

Mediálna výchova,  

Multikultúrna výchova,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Ochrana života a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 26 Osobnostný a sociálny rozvoj   

 
Poznámka:   V jednotlivých ročníkoch sa preberajú témy určené ŠVP pre úrovne A1, A2, B1, B2 podľa SEER  

(ISCED 3 – cudzie jazyky) 
 



UČEBNÉ OSNOVY 
NEMECKÝ JAZYK 

I. ročník 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Metódy 

a formy 

Prierezové 

témy poznámky 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

 

Začíname 

s nemčinou 

Nemecky 

hovoriace krajiny 

 

Nadviazanie kontaktu 

Nemecké pozdravy 

Koníčky, číslovky do 

12, jednoduché slovíčka 

– fonetika  

Predstaviť seba a iných                     

Pozdraviť a rozlúčiť sa 

Hovoriť, akému športu sa 

venujem 

Reagovať, keď nerozumiem 

10 Rozprávanie 

Práca v skupine 

 

Multikultúr-na 

výchova 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

Môj rozvrh hodín,  

V kaviarni 

Dni v týždni, predmety 

v škole, ročné obdobia, 

mesiace, jedlo a pitie, 

číslovky do 12-20 

Požívanie časových údajov, 

povedať, čo rád jem a pijem, 

vyjadriť cenu, časovanie 

pravidelných slovies, časové 

predložky 

16 Výklad 

Rozhovor 

Skupinová práca 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Oblečenie, rodina Oblečenie, farby, 

rodina, číslovky do 100, 

nad 100, 

privlastňovacie zámená, 

určitý a neurčitý člen 

 

Pomenovať niečo, opísať niečo, 

niekoho, výslovnosť a pravopisné 

cvičenia 

14 Situačné hry 

Výklad 

Práca so slovníkom 

Dialógy 

 

Kultúrne 

povedomie  a 

vyjadrovanie 

Koníčky, 

kontakty na 

internete, cvičenia 

na komunikáciu 

 

Záľuby a škola, 

zisťovacie otázky, 

spojka und 

 

Používať zisťovacie 

a doplňovacie otázky 

Napísať o sebe a ospravedlniť sa 

Dať najavo záujem, vyjadriť, že 

niečo neviem,  

18 Práca vo dvojici 

Riadené písanie 

Stratégia čítania 

Frontálne 

opakovanie 

 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Celebrity, môj 

profil, údaje o 

osobe 

 

Údaje k osobe, písanie 

e-mailu, predložky 

v spojení s krajinami, 

doplňovacie otázky 

Privítať niekoho, predstaviť seba 

a ostatných, spýtať sa na osobné 

údaje, písanie e-mailov 

kamarátovi/kamarátke  

 

20 Opis obrázkov 

Práca so slovníkom 

Prezentácia 

Vyhľadávanie 

informácií 

Ústne a písomné 

Enviromen -

tálna  

výchova 



skúšanie 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Moja škola, 

školské potreby, 

aktivity na škole, 

moje plány 

 

 

Opis školy, školských 

potrieb, vyučovania, 

voľnočasové aktivity na 

škole, udávanie času 

 

Osloviť niekoho, vykanie, opýtať 

sa na niečo, vyjadriť, že nemám 

niečo, dohodnúť si spoločnú 

aktivitu, prijať alebo odmietnuť 

návrh, opísať plán, odpovedať na 

zápornú otázku - doch 

21 Výklad 

Dialógy – práca vo 

dvojici 

 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

II. ročník 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Metódy 

a formy 

Prierezové 

témy poznámky 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Aktivity vo 

voľnom čase a 

doma 

Voľný čas, domáce 

úlohy, narodeniny, 

upratovanie 

Vyjadriť radosť, smútok, 

nesúhlas, časovú následnosť, 

oznámiť plány, zagratulovať, 

vyjadriť nevedomosť, vysloviť 

nádej, vyjadriť dôležitosť. 

Vyjadriť smer – predložky, 

radové číslovky, slovesá 

s odlučiteľnou predponou, osobné 

zámená v Akk 

15 Dialógy  

Práca vo dvojici 

Rozprávanie 

Práca s časovou 

mapou 

Písomné cvičenia 

Multikultúrna 

výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Jedlá a 

nakupovanie 

Raňajky, jedlo a pitie, 

nakupovanie, darčeky,  

v obchode 

Povedať, že mi chutí, nechutí, 

objednať si jedlo, povedať, že nie 

je dostupné, súhlasiť, reagovať na 

prosbu, vyjadriť mieru, opýtať sa 

na cenu, ponúknuť pomoc 

Nepravidelné slovesá 

v prítomnom čase, es gibt, 

spôsobové slovesá, osobné 

zámená v D, privlastňovacie 

zámená 

15 Práca so slovníkom 

Prezentácia 

Skupinová práca 

Rozhovor 

Dialógy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Ľudské telo Zdravie, rady, návšteva 

u lekára, zdravie, 

choroby 

Hovoriť o tom, ako sa kto cíti, 

opýtať sa ako sa kto cíti, vyjadriť 

účasť, oznámiť, že niekto chýba, 

vyjadriť prosbu alebo radu 

Nepravidelné slovesá, imperatív 

7 Práca s vizuálnym 

podnetom 

Dialógy 

Rozprávanie 

Vyhľadávanie 

informácií 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Dopravná 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

Doma a na 

cestách 

Nábytok a predmety 

v dome, miestnosti 

v byte, priebeh dňa, 

časti dňa, moja izba, 

problémy s rodičmi, na 

internáte 

Opísať svoju izbu, vyjadriť, čo 

komu patrí, vyjadriť mieru, 

pomenovať časti dňa, vyjadriť, čo 

smiem a nesmiem 

Genitív vlastných mien, príslovky 

miesta, spôsobové slovesá, 

predložky s D 

10 Riadené písanie 

Dialógy 

Frontálne 

opakovanie 

Práca s vizuálnym 

podnetom 

Environmentáln

a výchova 

Mediálna 

výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Doma a na 

cestách 

Pamätihodnosti 

a budovy, orientácia 

v meste, dopravné 

prostriedky, opis cesty 

Vyjadriť smer pri opise cesty, 

vyjadriť vzdialenosť, spýtať sa na 

cestu, opísať cestu 

Zámeno man, smerové predložky 

10 Výklad 

Dialógy 

Situačné hry 

Práca vo dvojici 

Frontálne 

opakovanie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu, 

prezentačné 

schopnosti 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Práca  a voľný čas V zahraničí, prax 

žiakov, pobyty 

v zahraničí, povolania, 

výzor, oblečenie 

Hovoriť o minulosti, vyjadriť čas 

trvania, vyjadriť sympatie, robiť 

komplimenty, opísať niekoho 

Perfektum, predložky, spojky 

9 Stratégia čítania 

Práca vo dvojici  

Rozhovor 

Riadené písanie 

 

Environmentáln

a výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Práca  a voľný čas Cestovanie, prázdniny 

doma, prázdninové 

aktivity 

Oznámiť niečo, písať list, 

oslovenie, hovoriť o počasí, 

o prázdninách 

Spôsobové slovesá, zemepisné 

predložky 

5 Dialógy 

Práca vo dvojici 

Diskusia 

Písanie listu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 



NEMECKÝ JAZYK 

III. ročník 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Metódy 

a formy 

Prierezové 

témy poznámky 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Ľudia a zdravie Osoby, charakter, 

výzor, ľudské telo, 

lieky, druhy športov, 

športové udalosti, 

extrémne športy 

Pomenovať povolanie, vyjadriť 

pravdepodobnosť, robiť 

komplimenty, vyjadriť komu čo 

patrí, hovoriť o tom, ako sa mám, 

hovoriť o minulosti, vyjadriť 

prekvapenie, zaželať skoré 

uzdravenie, varovať niekoho, 

vyjadriť, čo sa stalo 

Zápor nicht a kein, perfektum 

nepravidelných slovies, slovies 

s odlučiteľnými 

a neodlučiteľnými predponami 

17 Dialógy  

Práca vo dvojici 

Rozprávanie 

Práca s časovou 

mapou 

Písomné cvičenia 

Cvičenia na 

posluch 

Multikultúrna 

výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Škola a povolania Učenie sa cudzích 

jazykov, partnerské 

školy, história školy, 

vysnívané povolania, 

obrázky zo 

zamestnania, aktivity 

pri učení sa cudzieho 

jazyka, typy škôl, 

ukončovanie školy, 

vzdelávanie, 

poradenstvo pri výbere 

zamestnania 

Vyjadriť odporúčanie inej osoby, 

spýtať sa, či mi druhí rozumejú, 

požiadať o vysvetlenie, vyjadriť 

rozpor, vyjadriť zlosť, 

spokojnosť, pomenovať 

povolanie, vyjadriť dôležitosť 

Ukazovacie zámená, spojka 

trotzdem, slabé skloňovanie, 

vedľajšie vety s weil 

17 Práca so slovníkom 

Prezentácia 

Skupinová práca 

Rozhovor 

Dialógy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Média a voľný 

čas 

Médiá, školský časopis, 

práca v školskom 

časopise, skúsenosti, 

rady dobrovoľnícka 

Opísať, čo robím vo voľnom čase, 

rozlúčiť sa, préteritum modálnych 

slovies, vyjadriť spokojnosť, 

názor niekoho iného, dohodnúť si 

17 Práca s vizuálnym 

podnetom 

Dialógy 

Rozprávanie 

Dopravná 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 



činnosť, na hudobnom 

festivale, grilovacia 

párty, varenie, 

potraviny, prílohy, 

predmety v kuchyni 

schôdzku, zvratné slovesá, 

požiadať zdvorilo o niečo, 

vyjadriť účel, uviesť množstvo, 

konjunktív II, neurčité zámená, 

spodstatnené prídavné mená 

Vyhľadávanie 

informácií 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

Príroda a životné 

prostredie 

Mesto a vidiek, život na 

vidieku, počasie, 

svetové strany, ako 

chrániť živ.prostredie, 

ochrana živ.prostredia, 

zvieratá v zoo, 

u zverolekára, divoké 

zvieratá, domáce 

zvieratá 

Porovnať niečo, vyjadriť, čo 

robím rád, radšej, najradšej, 

povedať, aké je počasie, varovať 

niekoho, poďakovať, napísať 

záverečný pozdrav, 

Stupňovanie prídavných mien, 

skloňovanie prídavných mien, 

vedľajšie vety, D plurálu, genitív 

pri priezviskách 

15 Riadené písanie 

Dialógy 

Frontálne 

opakovanie 

Práca s vizuálnym 

podnetom 

Environmentáln

a výchova 

Mediálna 

výchova 

 

NEMECKÝ JAZYK 

IV. ročník 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard 

Výkonový 

štandard 

Počet 

hodín 

Metódy 

a formy 

Prierezové 

témy poznámky 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

 

Udávanie času, 

vyjadrenie času, 

časový odhad 

 

časové údaje, životné 

etapy, história Nemecka  

Rodina, domov, umenie 

a kultúra, šport – 

prierezové témy 

Hovoriť o čase, časovom pláne, 

komentovať informácie, hovoriť 

o nemeckých dejinách 

Vedľajšie vety, préteritum 

nepravidelných slovies 

10 Rozprávanie 

Práca v skupine 

Pohybová činnosť 

Multikultúr-na 

výchova 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

Všedný deň Denný stres, v banke, 

na polícii, príčiny stresu  

Bývanie, nákupy 

a služby, starostlivosť 

o zdravie – prierezové 

témy 

Hovoriť o denných problémoch, 

dávať rady, niečo zdôvodniť 

Konjunktív II modálnych slovies, 

imperatív 

10 Výklad 

Rozhovor 

Skupinová práca 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Spoločenské a 

občianske 

Muži, ženy, páry Klišé o mužoch 

a ženách, partnerstvo, 

Hovoriť o klišé, súhlasiť, 

nesúhlasiť s tvrdením, protirečiť, 

10 Situačné hry 

Výklad 

 



kompetencie hádky 

Cestovanie, škola 

a štúdium, práca 

a povolanie – 

prierezové témy 

 

hovoriť o problémoch 

v partnerstve 

Infinitív zu 

Práca so slovníkom 

Dialógy 

Hľadanie antoným 

Kultúrne 

povedomie  a 

vyjadrovanie 

Najväčšie mestá 

Nemecka 

 

Porúrie, úrazové 

poistenie, dialekty 

Ľudské vzťahy, človek 

a príroda, veda 

a technika – prierezové 

témy 

 

Spoznať lokálne dejiny, popísať 

obce, hovoriť o pracovnom úraze 

a poistení, porozumieť slovám 

v dialekte 

Adjektíva v úlohe prívlastku, 

zdrobneniny  

10 Práca vo dvojici 

Riadené písanie 

Opakovanie 

výslovnosti 

Frontálne 

opakovanie 

 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Škola a učenie 

 

Školy v Nemecku, 

povolania na školách, 

interkulturálna škola, 

rozvrh hodín 

Človek a spoločnosť, 

komunikačné formy 

Hovoriť o povolaniach na škole 

a o škole, vyjadriť želanie, 

nereálnosť 

Konjunktív II, vzťažné vety 

 

10 Opis obrázkov 

Práca so slovníkom 

Prezentácia 

Ústne a písomné 

skúšanie 

Enviromen -

tálna  

výchova 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Podnebie 

a životné 

prostredie 

 

 

Klimatické katastrofy, 

počasie, článok v 

novinách  

Masmédiá, človek 

a spoločnosť – 

prierezové témy 

 

Hovoriť o počasí a podnebí, 

popísať problémy životného 

prostredia, prognózy, podmienky 

a následky 

Zdvojené spojky, futur I 

10 Výklad 

Dialógy – práca vo 

dvojici 

Odvodzovanie 

významu slova z 

kontextu 

 

Spoločenské a 

občianske 

kompetencie 

Trápne? Trápne! Smola, poruchy, 

zlyhanie, kniha mravov, 

konflikty, iný kraj – iný 

mrav 

Stravovanie, voľný čas 

a koníčky, 

multikultúrna 

Komentovať situáciu, hovoriť 

o pravidlách správania, rozpoznať 

konflikty a riešiť ich 

Zdvojené spojky 

10 Práca s vizuálnym 

podnetom 

Dialógy 

Rozprávanie 

Vyhľadávanie 

informácií 

Ústne a písomné 

Dopravná 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 



spoločnosť – prierezové 

témy 

skúšanie 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

Generácie Detstvo, mladosť, 

staroba, bývanie 

v starobe, detské sny 

Mestá a miesta, móda 

a oblečenie, kniha – 

priateľ človeka – 

prierezové témy 

Hovoriť o úsekoch života, 

porozumieť literárny text, 

diskutovať o konfliktoch 

plusquamperfekt 

10 Riadenáé diskusia 

Dialógy 

Frontálne 

opakovanie 

Práca s vizuálnym 

podnetom 

Environmentáln

a výchova 

Mediálna 

výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Migrácia D, A, CH ako krajiny 

pre prisťahovalcov, 

história migrácie 

Vzory a ideály, 

nemecky hovoriace 

krajiny 

Hovoriť o migrácii, hovoriť 

o problémoch, strachu a nádejách 

Neurčité zámeno man, slovesa 

lassen 

10 Výklad 

Dialógy 

Situačné hry 

Práca vo dvojici 

Frontálne 

opakovanie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Tvorba projektu, 

prezentačné 

schopnosti 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Európa a politika My sme Európa, EU-

kvíz, pro a proti 

Slovensko moja vlasť 

Hovoriť o politike a Európe, 

európske inštitúcie 

Zámenné príslovky, slovesné 

väzby 

9 Stratégia čítania 

Práca vo dvojici  

Rozhovor 

Riadené písanie 

 

Environmentáln

a výchova 

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre nemecký jazyk.  

 


