
INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM – Európske štúdiá 

 

NEMECKÝ JAZYK – osemročné štúdium 

 

ÚVOD* 
 

Vzdelávací štandard z nemeckého 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 pouţívaní 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 pouţíva 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.  

Poţiadavky z výkonového štandardu môţu 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 

moţnosť 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 mnoţstva komunikačných situácií a podporuje činnostne zameraný 

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

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

učebných moţností ţiakov. 

 



 * 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 ţivota a zdravia 

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

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

 



UČEBNÝ PLÁN 
 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK 

Stupeň vzdelávania ISCED2, ISCED 3 – osemročné gymnázium 

Zameranie Školský vzdelávací program – Európske štúdiá 

  

Ročník príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima oktáva spolu 

Počet hodín 2 + 1 2 + 1 2 2 3 3 3 3 22 

 

RÁMCOVÉ UČEBNÉ OSNOVY 
 

Tematický celok 
Počet 

hodín 
Prierezové témy 

príma 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 20 
Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 18 Mediálna výchova, Environmentálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 
Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia 

4.  Ústny prejav 24 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 25 Environmentálna výchova (všetky prierezové témy) 

sekunda 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 20 
Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova 



2.  Čítanie s porozumením 20 
Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 

4.  Ústny prejav 24 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia, Environmentálna výchova 

5.  Jazykové prostriedky 23 Environmentálna výchova (všetky prierezové témy) 

tercia 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, Ochrana ţivota a zdravia 

4.  Ústny prejav 16 Mediálna výchova, Multikultúrna výchova 

5.  Jazykové prostriedky 18 Osobnostný a sociálny rozvoj (všetky prierezové témy)  

kvarta 66 hodín (2 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 14 
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, Mediálna výchova 

4.  Ústny prejav 16 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 18 Osobnostný a sociálny rozvoj (všetky prierezové témy) 

kvinta 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 18 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova 



2.  Čítanie s porozumením 20 
Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 26 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 23 Osobnostný a sociálny rozvoj (všetky prierezové témy) 

sexta 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 22 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova 

2.  Čítanie s porozumením 20 
Multikultúrna výchova, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 22 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 23 Osobnostný a sociálny rozvoj (všetky prierezové témy) 

septima 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 20 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova 

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

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova 

4.  Ústny prejav 24 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 25 
Osobnostný a sociálny rozvoj  

(všetky prierezové témy) 



oktáva 99 hodín (3 hodiny týždenne) 

1.  Počúvanie s porozumením 20 
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Environmentálna výchova 

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

Mediálna výchova 

3.  Písomný prejav 12 Osobnostný a sociálny rozvoj 

4.  Ústny prejav 24 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Ochrana ţivota a zdravia 

5.  Jazykové prostriedky 25 Osobnostný a sociálny rozvoj ( všetky prierezové témy ) 

 

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 

PRÍMA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku  

Spoznávanie  

 

- oboznámenie sa s učebnicou  

- práca s prekladovým 

slovníkom 

- slovná zásoba – pozdravy, 

geografické názvy nemecky 

hovoriacich krajín 

a niektorých miest 

- čítanie a počúvanie s 

porozumením – kontakty, 

v triede – noví spoluţiaci, 

nemecky hovoriace krajiny 

- hovorenie – predstavovanie 

sa 

- písanie – krátky „ ja - text „ 

- gramatika – prvá a druhá 

osoba slovies, zápor – nicht, 

nein,                  zisťovacie 

otázky 

časovanie slovesa sein, 

osobné zámená  

ţiak vie                                

predstaviť sa , pozdraviť 

poloţiť otázku a  odpovedať 

pozdraviť 

vyjadriť súhlas aj nesúhlas 

začleniť informáciu k obrázku 

  18 dialogizácia  

didaktické hry 

práca so slovníkom 

multikultúrna 

výchova 

Iniciatívnosť a 

podnikavosť 

Takí sme my 

 

- slovná zásoba – detské 

aktivity, čísla, vek 

čítanie a počúvanie 

s porozumením -        

vyjadrenie veku, telefónne 

čísla – telefonický rozhovor 

pomenovať osoby a činnosti 

pýtať sa na vek a vyjadriť  svoj 

vek 

predstaviť iných 

podať informáciu o záľubách 

odporovať, súhlasiť                   

  18 počúvanie 

s porozumením 

didaktické hry 

inscenačné metódy 

výklad 

písomné opakovanie 

ochrana ţivota 

a zdravia  

 

 

 

 



- hovorenie – interview do 

školského časopisu  

- písanie – portrét priateľa ( 

E- mail ) 

- čítanie – zisťovacia, 

doplňovacia a rozlučovacia 

otázka, vetný slovosled, 

základné číslovky do 20, 

utvrdzovanie učiva 1. a 2. 

lekcie – časovanie 

pravidelných slovies v 

singulári 

porozumieť jednoduchému 

čítanému textu 

priradiť informáciu k textu,            

viesť jednoduchý telefonický 

rozhovor                                   

 

 

 

didaktický test 

sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Rodina  

Koníčky 

- slovná zásoba – členovia 

rodiny, príbuzní 

- čítanie a počúvanie -

s porozumením – to je moja 

rodina, rodinný album, 

záţitky s rodinou, vzťahy 

medzi členmi rodiny, E- Mail 

od priateľa, domáci 

miláčikovia 

- hovorenie – rodokmeň 

- písanie – moja rodina 

- gramatika – privlasňovacie 

zámená zámená, určité 

a neurčité 

zámená,doplňovacie otázky 

oboznámiť sa s abecedou   

aktívne pouţívať slovnú 

zásobu 

predstaviť svoju rodinu 

ústne opísať fotografiu 

pýtať sa na údaje a podať 

informácie 

vyjadriť vzťah k niekomu 

napísať  E- Mail  priateľovi           

komunikovať prostredníctvom 

médií 

pracovať s reáliami na mape 

jednoducho opísať osobu 

vyjadriť , čo rád robím 

 

  18 skupinová práca 

metóda otázok 

a odpovedí 

stratégia čítania 

písomná domáca 

úloha 

písomné hodnotenie 

riadené písanie 

 

mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Domov 

  

 

 

 

 

- slovná zásoba – domáce 

aktivity, nemecké mestá,  

čísla do tisíc, roky a letopočty 

-čítanie a počúvanie 

s porozumením – večierok, 

telefonické pozvanie 

vedieť pomenovať činnosti 

a správne ich zaradiť k osobe 

vyjadriť ţelanie a osobné 

preferencie 

pracovať s textom, vyhľadať 

kľúčové slová 

18 práca v dvojiciach 

dialógy 

exkurzia(Viedeň) 

didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálne 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

priateľov, ţivot v byte, 

nemecké rodiny 

- hovorenie –telefonovanie, 

osobné záľuby a obľúbené           

-činnosti členov rodiny 

- písanie – portrét priateľa 

gramatika – vetné modely, 

vetný rámec, číslovky, roky a 

dátumy 

vytvoriť tabuľku 

rozprávať o tom, čo robia 

členovia rodiny 

viesť telefonický rozhovor 

počítať do 1000 

vyjadriť časové údaje, dátum 

a frontálne 

opakovanie 

písomná úloha 

písomné hodnotenie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- slovná zásoba - školské 

predmety, dni v týţdni, 

rozvrh, známky 

- čítanie a počúvanie 

s porozumením - triedy, 

predmety a rozvrh hodín, 

komunikácia učiteľ – ţiak, 

ţiak – ţiak, nemecká škola, 

hodnotenie 

- hovorenie – cesta do školy, 

projekt -super škola                       

- písanie - vysvedčenie pre 

učiteľa, správa  o jednom 

vyučovacom dni 

- gramatika – radové 

číslovky, časovanie 

pravidelných a 

nepravidelných slovies 

v singulári a pluráli, osobné 

zámeno v datíve, sloveso 

mögen 

začleniť informáciu               

podať informáciu o tom, aké 

predmety má v škole 

predstaviť svoj vkus                   

klásť otázky a pouţívať 

zámená v datíve 

argumentovať a porovnať 

stupeň obľúbenosti 

vyjadriť svoj názor, odmietnuť 

podať správu o rozvrhu  

s pouţitím radových čísloviek 

vytvoriť príspevok do 

školského časopisu 

rozprávať podľa obrázkovej 

predlohy   

určiť a pomenovať poradie 

uviesť tému a vytvoriť 

jednoduchú osnovu 

zbierať  informácie k projektu 

prezentovať v skupine 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhovor           

čítanie 

s porozumením 

dialógy                           

hra rolí 

práca s učebnicou 

brainstorming    

skupinová práca 

individuálne 

a frontálne 

opakovanie          

ústne hodnotenie 

individuálne 

skúšanie 

projektová práca 

sebahodnotenie 

 

 

 

 

osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciatívnosť a 

podnikavosť 

Vyučovanie 

 

 

- slovná zásoba – školské 

potreby, papiernictvo, ceny 

- čítanie a počúvanie 

pomenovať školské potreby 

popísať cestu do školy 

rozprávať o ţivote v škole 

9 situačné dialógy 

problémové úlohy 

dramatizácia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s porozumením – školské 

potreby na vyučovacích 

hodinách, zabúdanie, 

chýbanie, komunikácia cez 

prestávky, v obchode so 

školskými potrebami 

- hovorenie – cesta do školy, 

rozhovor v papiernictve 

- písanie – písomná odpoveď 

na list 

- gramatika – plurál 

podstatných mien, kompozitá, 

zápor  kein, príslovky miesta , 

záverečné opakovanie 

variovať príbeh 

komunikovať v obchode 

odporovať 

určiť smer a pouţívať 

príslovky miesta 

poznať formálnu stránku listu 

napísať súkromný list 

preveriť a systematizovať 

vedomosti a zručnosti   

z gramatiky, čítania 

a počúvania s porozumením 

ústne a písomné 

opakovanie 

didaktický test 

riadené písanie 

písomné hodnotenie 

vyhodnotenie 

 

NEMECKÝ JAZYK 

SEKUNDA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Ľudia-

medziľudské 

vzťahy 

    

-slovná zásoba- charakterové 

vlastnosti, zdvorilostné 

výrazy 

 – učitelia a ţiaci, zástupcovia 

triedy, vysvedčenie pre 

učiteľov 

-hovorenie - čo hovorí ţiak, 

učiteľ, 

písanie - list s témou školy 

-gramatika- predmet v N a A, 

ďalšie nepravidelné slovesá, 

imperatív, vykanie 

ţiak vie                             

vyjadriť svoj názor 

vyjadriť poţiadavku 

 začleniť informáciu  

 ovládať formálnu stránku listu 

 napísať list 

   17 súhrnné opakovanie 

didaktické hry 

písomné opakovanie 

dialógy 

dramatizácia 

osobný 

a sociálny 

rozvoj 



 

 

 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

 

 

 

 

 

 Priatelia 

 

-slovná zásoba- desiata, jedlo, 

pitie, farby  

-čítanie a písanie 

s porozumením-, priateľská 

pomoc, koho obdivujeme - 

autogramy, 

čím sa zaoberáme -oznamy 

-hovorenie - opis koláţe 

mladí ľudia 

-písanie - môj priateľ 

- gramatika - akuzatív 

osobných zámen v 3.osobe, 

opytovacie zámená, sloveso 

mögen 

poţiadať o pomoc alebo 

ponúknuť pomoc 

reagovať na pomoc kladne aj 

záporne 

začleniť informáciu k textu 

vyjadriť vzťah k niekomu 

porozumieť počutý text 

17 metóda otázok 

a odpovedí         

výklad 

práca s učebnicou 

skupinová práca 

individuálne 

skúšanie 

písomné opakovanie 

didaktický test 

multikultúrna 

výchova 

Iniciatívnosť 

a podnikavosť 

Koníčky a 

záľuby 

 

-slovná zásoba – záľuby, 

hodiny, ročné obdobia, časti 

dňa, niektoré povolania 

- čítanie a písanie 

s porozumením – záľuby dnes 

a voľakedy, priebeh dňa, 

telefonické rozhovory 

o aktivitách, čím chceš byť 

-hovorenie – hovoriť 

o záľubách kamarátov 

a o svojich koníčkoch 

projekt - úvod 

- písanie – opísať sobotu 

- gramatika – časové 

predloţky, um, in, an,  

nepriamy slovosled, 

pouţívanie man, spôsobové 

aktívne pouţívať slovnú 

zásobu 

vyjadriť osobné preferencie 

porovnávať a vyjadriť svoj 

vzťah k aktivitám 

viesť telefonický rozhovor 

hovoriť o svojom dennom 

programe 

určiť hodiny dni a mesiace, 

ročné obdobia                        

vyhľadávať informácie 

v učebnici 

17 rozhovor 

práca v dvojiciach 

dialogizácia 

didaktické hry 

projektová práca 

riadené písanie 

 

ochrana ţivota 

a zdravia 



slovesá können a müssen 

Schopnosť 

naučiť sa učiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voľný čas 

a jeho 

vyuţívanie 

 

 

- slovná zásoba – miesta 

oddychu, vlastnosti vecí 

a ľudí, mesiace 

- čítanie a počúvanie 

s porozumeným – kto ide 

kam, len sa nenudiť, karneval 

- hovorenie – opis koláţe,  

čo robia rozprávkové bytosti, 

prieskum v triede o záľubách 

- písanie – pozvánka, 

odpoveď na @ 

projekt - pokračovanie 

podať ústnu informáciu  

vedieť pomenovať činnosť 

určiť smer 

jednoducho vyhodnotiť anketu 

vyjadriť mieru obľúbenosti 

napísať pozvánku 

napísať E- mail 

 

 

 

 

17 skupinová práca 

práca s učebnicou 

didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

písomné a ústne 

hodnotenie 

frontálne opakovanie 

kontrolná práca 

 

environmen 

-tálna výchova 

 

Digitálna 

kompetencia 

Cestovanie 

do nemecky 

hovoriacich 

krajín 

 

- slovná zásoba – svetové 

strany 

- čítanie a počúvanie 

s porozumením – vysnívané 

prázdniny, skutočnosť a sny 

Turistické ciele v Nemecku, 

Rakúsku a Švajčiarsku 

skvelý telefón - stratégia 

čítania 

- gramatika – smerové 

predloţky 

pouţívanie neosobného 

zámena es, es gibt 

projekt dokončenie 

 

 

 

rozprávať o cieli prázdninovej 

cesty 

pouţívať smerové predloţky 

vedieť viesť telefonický 

rozhovor 

určiť na mape polohu a miesto 

priradiť obrázky k textu 

vedieť prezentovať 

16 dialógy 

priebeţné 

opakovanie 

didaktické hry 

práca s učebnicou 

písomné a ústne 

hodnotenie 

projektová práca 

sebahodnotenie 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Jedlo 

a nápoje 

 

- slovná zásoba –jedlo a pitie 

v Nemecku 

- čítanie a počúvanie 

rozprávať podľa obrázkov 

vyjadriť kladný a záporný 

vzťah 

15 situačné dialógy 

ústne a písomné 

opakovanie 

Multikultúrna 

výchova 



 

 

 

 

 

 

 

s porozumením – stravovanie 

u nás a inde, doma a mimo 

domu, kedy jeme a čo jeme – 

spôsob stravovania, 

oslava narodenín, jedálny  

lístok 

- hovorenie – obľúbené jedlo 

- písanie – pozvanie 

k tradičnému nemeckému 

jedlu 

- gramatika – préteritum 

pomocných slovies, datív 

podstatných mien a osobných 

zámien 

záverečné opakovanie 

vedieť reprodukovať 

dokončiť interview 

vedieť čítať a porozumieť 

jedálny lístok 

komunikovať pri stole    

pomenovať naše národné jedlá 

sformulovaťpozvánku 

individuálne 

skúšanie 

záverečné 

hodnotenie 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

TERCIA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Šport Slovná zásoba k téme – druhy 

športov, vyjadrovanie sa 

k športom, otázka zámenom 

welcher,-e,-es, porovnávanie 

2 a 3. stupeň prídavných 

mien, spojka als, čítanie 

a počúvanie s porozumením, 

práca s multimédiami, piesne 

a krátke videá  

Ţiak vie pomenovať druhy 

športov, vie rozprávať 

o svojich obľúbených športoch, 

vie reagovať na otázky k téme 

– zaujať stanovisko, pouţívať 

prídavné mená v 2. a 3 stupni, 

reagovať na zisťovacie otázky 

16 Čítanie a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Brainstorming, 

riadené písanie   

 

Ochrana ţivota 

a zdravia 



zisťovacie otázky 

Iniciatívnosť a 

podnikavosť 

Ako sa ti darí 

? 

Starostlivosť 

o zdravie 

Slovná zásoba k téme – 

u lekára, pomenovanie častí 

tela, skloňovanie 

privlastňovacích zámen, 

vlastnosti – protiklady, 

modálne sloveso koennen, 

šport a zdravie – 

vyjadrovanie súvislostí, 

počúvanie s porozumením, 

reakcie na reklamné spoty 

Ţiak vie porozumieť dialóg 

u lekára, vie pouţívať sloveso 

koennen, vie popísať časti tela 

a vyjadriť,čo ho bolí, vie 

gramaticky správne pouţiť 

a vyskloňovať privlastňovacie 

zámeno, rozprávať o zdravom 

spôsobe ţivota 

16 počúvanie 

s porozumením 

didaktické hry 

inscenačné metódy 

výklad 

písomné opakovanie 

didaktický test 

sebahodnotenie 

Ochrana ţivota 

a zdravia 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Hudba včera 

a dnes 

Slovná zásoba k téme – 

hudba, hudobné nástroje, 

malá história nemeckej 

populárnej hudby, tvorba 

zloţeného minulého času 

s haben aj sein, sloveso byť 

v jednoduchom minulom 

čase, mladí hudobníci – práca 

s multimédiami 

 nácvik viet v minulom čase 

Ţiak vie pouţívať slovnú 

zásobu k téme, vie vytvoriť 

a pouţiť zloţený minulý čas, 

vie pouţívať sloveso sein 

v jednoduchom minulom čase, 

vie reprodukovať text 

v minulom čase 

17 Didaktické hry , 

situačné dialógy, 

sebahodnotenie, 

čítanie 

s porozumením, 

individuálne 

a frontálne 

opakovanie 

 

 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

My robíme 

hudbu 

Hudba ako záľuba, sloveso 

duerfen, pomenovanie 

bankoviek, privlastnenie, 

privlastňovacie zámená, 

hudobné nástroje, pouţívanie 

privlastňovacích zámen, 

tvorba a reakcie na otázku s 

duerfen 

Ţiak pouţívať modálne sloveso 

smieť, vie pouţívať 

privlastňovacie zámená, vie sa 

vyjadriť pomocou spojky weil 

vo vedľajšej vete, vie 

skloňovať neurčité zámená, vie 

pomenovať hudobné nástroje 

17 skupinová práca 

práca s učebnicou 

didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

písomné a ústne 

hodnotenie 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

 



NEMECKÝ JAZYK 

KVARTA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Môj 

kaţdodenný 

ţivot doma 

Predstavovanie sa , modálne 

sloveso wollen, Meníme svoj 

Image – čítanie 

s porozumením, sloveso 

sollen, téma móda – slovná 

zásoba, prídavné mená, 

vyjadrovanie názoru k téme 

móda, skloňovanie zámena 

kto, vtipy – čítanie 

s porozumením, osobné 

zámená v Datíve 

Vedieť sa predstaviť 

a rozprávať o svojich 

voľnočasových aktivitách, 

vedieť pouţívať  modálne 

slovesá sollen a wollen, vedieť 

vyhľadať informáciu v texte 

a rozhodnúť o jej správnosti, 

vyjadrovať názory k téme 

móda, pouţívať prídavné mená 

pri opisovaní oblečenia a účesu 

osoby, poznať formálnu 

stránku listu 

napísať súkromný list 

16 Čítanie 

s porozumením 

písomné opakovanie 

dialógy 

dramatizácia , 

metóda otázok 

a odpovedí         

výklad 

 

osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Iniciatívnosť 

a podnikavosť 

U nás doma Slovná zásoba – téma 

Bývanie, opis izieb, nábytok, 

smerové predloţky v datíve, 

rodinné oslavy, predmety vo 

vete s akuzatíve a datíve a ich 

poradie , pozvánka na oslavu,  

Vedieť popísať byt/dom, izby 

nábytok, vybavenie, vedieť 

pouţívať smerové predloţky 

v datíve, pouţívať vo vete 

predmety s Datívom 

a Akuzatívom v správnom 

poradí, vedieť napísať 

pozvánku na oslavu,  

16 Riadené písanie, 

počúvanie 

s porozumením, 

metódy otázok 

a odpovedí, 

brainstorming, 

situačné dialógy, 

frontálne opakovanie 

multikultúrna 

výchova 

Digitálna 

kompetencia 

Radi 

pozeráme 

televíziu ? 

Televízne programy, 

psychotest – zábava alebo 

závislosť, zvratné slovesá, 

schôdzka – počúvanie  

s porozumením, Je televízia 

škodlivá ? grafy, televízny 

program – reakcie, zaujatie 

Poznať a charakterizovať 

televízne programy, vedieť 

pouţívať zvratné slovesá, 

vedieť zoradiť obrázkový 

príbeh na základe počúvania, 

vedieť čítať graf a zaujať 

stanovisko k téme škodlivosť 

17 práca s učebnicou 

skupinová práca 

individuálne 

skúšanie 

písomné opakovanie 

didaktický test 

didaktická hra, 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 



postoja k televíznemu 

programu 

televízneho programu, vedieť 

sa orientovať v televíznom 

programe,  

čítanie a počúvanie s 

porozumením 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Móda Slovná zásoba k téme móda, 

časti oblečenia, obliekanie 

pred 150 rokmi, obľúbené 

oblečenie, vlastnosti 

oblečenia-prídavné mená,  

nakupovanie, Foto quiz, Nové 

trendy v móde,  

Vedieť popísať oblečenie, 

vyjadrovať názory na oblečenie 

pouţitím slovesa finden, vedieť 

skloňovať prídavné mená po 

určitom člene, priradiť časti 

textu k obrázkom a zoradiť 

správne na základe počúvania, 

poznať a pomenovať druhy 

oblečenia,  

17  problémové úlohy 

dramatizácia 

situačné dialógy, 

práca vo dvojiciach, 

didaktické hry, 

počúvanie s 

porozumením 

 

 

 

Inovovaný školský vzdelávací program je v príme a v sekunde  rozšírený o 1 hodinu v porovnaní s inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom. Táto disponibilná hodina bola pridelená v záujme lepšieho utvrdenia preberaného učiva, aplikácie 

vyučovacích metód, ktoré rozširujú činnostný charakter práce ţiakov a zvýšenia kvality výkonu u ţiaka. 



NEMECKÝ JAZYK 

KVINTA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Názory Slovná zásoba k téme – 

názory, jazykové prostriedky 

na vyjadrenie názoru. 

Skloňovanie v prívlastku 

v mnoţnom čísle, osobné 

zámeno v akuzatíve, 

počúvanie s porozumením – 

reakcia na audio podnet,  

Ţiak vie vyjadriť svoj názor na 

jednoduché situácie 

a spoločenské udalosti, vie 

skloňovať prídavné mená 

v prívlastku v mnoţnom čísle, 

vie adekvátne zareagovať na 

situáciu a vyjadriť svoj názor 

14 Čítanie 

a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Brainstorming,  

Didaktické hry 

Inscenačné metódy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Cestovanie Slovná zásoba k téme – 

cestovanie, pomenovanie 

objektov na stanici, príprava 

na cestu, opis dovolenkovej 

oblasti, vyjadrovanie názorov 

– prečo kam cestujeme, 

spojka dass a weil, situačné 

rozhovory na stanici, 

v dopravnom prostriedku, 

genitív, projekt, vyjadrovanie 

súvislostí, počúvanie 

s porozumením 

Ţiak vie porozumieť dialóg na 

stanici alebo v dopravnom 

prostriedku, vie popísať 

dovolenkovú oblasť 

a pomenovať dôvody prečo 

tam cestuje, vie správne 

pouţívať spojky dass a weil, 

vie  zareagovať na situačné 

dialógy, vie pouţívať 2. pád 

v krátkych štruktúrach, vie 

prezentovať projekt 

o obľúbenom dovolenkovom  

mieste 

14 počúvanie 

s porozumením 

didaktické hry 

inscenačné metódy 

didaktický test 

sebahodnotenie 

prezentácia 

projektu 

Multikultúrna 

výchova 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Spoznávanie 

krajín a 

národov 

Slovná zásoba k téme – 

cestovanie prehĺbenie, štáty 

a národy, ako a kam 

cestujeme, smerové 

predloţky s datívom 

a akuzatívom, bývanie na 

rôznych miestach na cestách, 

Ţiak vie pouţívať slovnú 

zásobu k téme, vie vytvoriť 

a pouţiť štruktúry so 

smerovými predloţkami, vie 

pomenovať viaceré národy 

a národnosti s ich typickými 

jedlami a zvykmi, ve 

15 Didaktické hry , 

situačné dialógy, 

sebahodnotenie, 

čítanie 

s porozumením, 

individuálne 

a frontálne 

 

Multikultúrna 

výchova 



situačné dialógy s náhodnými 

okoloidúcimi v cudzom štáte, 

iné krajiny a iné zvyky, 

typické jedlá 

komunikovať v turistickom 

zariadení, vie sa opýtať na 

cestu k svojmu cieľovému 

miestu 

opakovanie 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Mestá a 

miesta 

Slovná zásoba k téme mesto – 

pomenovanie kultúrnych 

pamiatok, príprava na cestu, 

program, predloţky seit, in, 

vor, voľnočasové a kultúrne 

moţnosti mesta, orientácia na 

mape a v ubytovacom 

zariadení, spojka ob, 

jednoduchý minulý čas 

pravidelných 

a nepravidelných slovies 

Projektová práca – moje 

obľúbené mesto 

Ţiak vie pomenovať inštitúcie 

v meste, kultúrne pamiatky, vie 

sa orientovať na mape, pláne 

mesta, vie sa opýtať na cestu, 

vie komunikovať s personálom 

ubytovacieho zariadenia, vie 

pouţívať spojku ob vo 

vedľajších vetách, vie pouţívať 

slovesá v jednoduchom 

minulom čase 

15 skupinová práca 

práca s učebnicou 

didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

písomné a ústne 

hodnotenie 

prezentácia 

projektu 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

zvieratá Slovná zásoba k téme 

zvieratá, domáci miláčikovia, 

inzeráty, opis domáceho 

zvieraťa a činností 

súvisiacich so starostlivosťou 

, ochrana zvierat, slovesá 

v jednoduchom minulom 

čase, ZOO a ţivot zvierat v 

nich 

Ţiak vie pomenovať viaceré 

druhy zvierat, vie zaujať postoj 

k problematike starostlivosti 

o zvieratá  

Vie reagovať na inzerát 

Vie časovať slovesá 

v jednoduchom minulom čase 

a vytvára súvislé texty 

v minulom čase 

16 Čítanie 

s porozumením  

Multimédiá, 

vyhľadávanie 

informácií na 

internete, 

skupinová práca 

Environmentál

na výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Ţivotné 

prostredie a 

počasie 

Slovná zásoba k téme počasie 

a ţivotné prostredie, počasie 

– ročné obdobia a fenomény 

v počasí, ţivotné prostredie – 

znečisťovanie ţivotného 

prostredia- vplyv človeka, 

ochrana ţivotného prostredia 

Ţiak vie pomenovať ročné 

obdobia s ich typickým 

počasím, vie hovoriť 

o extrémoch v počasí, 

Vie zaujať kritické 

a objektívne stanovisko 

v oblasti ochrany ţivotného 

12 Skupinová práca 

Projekt 

Počúvanie 

s porozumením 

Didaktická hra 

brainstorming 

 

Environmentál

na výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



– environmentálna výchova 

v praxi na školách a doma  

Trpný rod prítomný, spojka 

wenn 

prostredia a vplyvu človeka,  

vie popísať svoje okolie – 

ţivotné prostredie, vie popísať 

ako môţeme pomáhať 

ţivotnému prostrediu 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Mladí ľudia 

a ich svet 

Slovná zásoba k téme – 

vzhľad, móda , vzťahy 

Štatistiky o mladých ľuďoch 

dnes a v minulosti, problémy 

vo vzťahoch – láska , 

priatelia, ţivotný štýl 

mladých – šport, pohyb, 

stravovanie 

Vzťaţné slovesá 

Podmieňoavcí spôsob 

prítomný, infinitívna 

konštrukcia s zu 

Ţiak vie popísať mladých ľudí 

dnešnej doby, zaujíma kritický 

postoj k negatívnym javom  

Vie pracovať s informáciami 

zo štatistík, vie popísať svojich 

priateľov a aktivity a čas, ktorý 

spolu trávia. 

Vie časovať vzťaţné slovesá 

Vie vyjadrovať svoje túţby 

a ţelania v podmieňovacom 

spôssobe 

Vie pouţívať infinitívnu 

konštrukciu s zu 

13 Čítanie 

a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Brainstorming,  

Didaktické hry 

Inscenačné metódy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

SEXTA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Digitálna 

kompetencia 

Technika 

a vedecko 

technický 

rozvoj 

Slovná zásoba k téme – 

technika, prístroje, ktoré nás 

obklopujú, technický pokrok, 

komunikačné prostriedky, 

budúcnosť planéty a človeka, 

veda a technika na pomoc 

človeku,  

Konštrukcie s damit a um zu, 

Ţiak vie popísať technické 

vymoţenosti vo svojom okolí 

s ich významom pre človeka, 

Vie zaujať postoj k víziám 

o budúcnosti planéty a človeka, 

zaujíma kritický postoj 

k zneuţívaniu vedy a techniky 

na vojenské účely, vie 

12 Čítanie 

s porozumením 

písomné opakovanie 

dialógy 

dramatizácia , 

metóda otázok 

a odpovedí         

výklad 

Ochrana ţivota 

a zdravia 

 

Mediálna 

výchova 



zloţené podstatné mená, 

budúci čas, sloveso brauchen 

v rôznych konštrukciach 

pouţívať budúci čas, vie 

vytvárať konštrukcie vo 

význame aby 

 

  

 

Iniciatívnosť 

a podnikavosť 

Komunikácia 

jej formy 

v ţivote 

mladých ľudí 

Slovná zásoba k téme 

komunikácia a technika, 

počítač – trávenie času pri 

počítači , moţnosti vyuţitia, 

komunikácie, chattovanie, 

virtuálna realita a jej 

nebezpečenstvá, ako sa učiť 

pracovať s najnovšími 

technickými vymoţenosťami, 

vzťaţné vety 

Ţiak vie popísať spôsoby 

komunikácie mladých ľudí, jej 

výhody a nevýhody, Vie 

kriticky zhodnotiť vplyv 

najnovších technických 

vynálezov na mladú generáciu 

a komunikáciu, vie popísať do 

akej miery vyuţíva moderné 

komunikačné prostriedky ,  

Vie pouţívať vzťaţné vety, pri 

bliţšej charakteristike 

predmetov a javov 

 

12 Riadené písanie, 

počúvanie 

s porozumením, 

metódy otázok 

a odpovedí, situačné 

dialógy, 

vyhľadávanie 

informácií na 

internete 

Skupinová práca 

Mediálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Digitálna 

kompetencia 

Masmédiá Slovná zásoba k téme – 

masmédiá, druhy masmédií, 

mediá a informácie, štatistiky 

súvisiace s médiami, vplyv 

masmédií na jednotlivca, 

výhody a nevýhody 

jednotlivých médií 

Podvojné spojky 

Spojka a predloţka statt 

Ţiak pozná  a vie 

charakterizovať jednotlivé 

druhy médií, pozná ich výhody 

a nevýhody, pozná vplyv medií 

na verejnú mienku 

a ovplyvňovanie verejnosti, vie 

čítať informácie v štatistikách 

a grafoch a vie ich 

reprodukovať 

Vie pouţívať podvojné spojky 

vo vetách a spojku statt s jej 

viacerými pouţitiami 

12 práca s učebnicou 

skupinová práca 

individuálne 

skúšanie 

písomné opakovanie 

didaktický test, 

práca s masmédiami  

, čítanie a počúvanie 

s porozumením 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Vzťahy 

medzi ľudmi 

- mládeţ 

Slovná zásoba k téme 

medziľudské vzťahy, 

vyjadrovanie pocitov , nálad, 

Ţiak vie charakterizovať 

medziľudské vzťahy vo 

svojom okolí, vie pouţívať 

11  problémové úlohy 

dramatizácia 

situačné dialógy, 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



význam priateľstva a lásky 

v ţivote človeka, riešenie 

konfliktov v medziľudských 

vzťahoch, láska,  

Budúci čas na vyjadrenie 

domnienky, zámenné 

príslovky, rekcia slovies 

jazykové prostriedky na 

vyjadrenie emócií, zaujíma 

stanovisko k priateľstvu , láske 

v jeho ţivote, vie vyjadriť ako 

riešiť konflikty 

v medziľudských vzťahoch,  

Vie pouţívať budúci čas na 

vyjadrenie domnienky, pozná 

predloţky, ktoré sú naviazané 

na určité slovesá – rekcia 

slovies 

Vie pouţívať zámenné 

príslovky 

práca vo dvojiciach, 

didaktické hry, 

počúvanie 

s porozumením 

čítanie s 

porozumením 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Rodina Slovná zásoba k téme rodina, 

opis rodiny, rodinní 

príslušníci, vzťahy v rodine 

medzi súrodencami, starými 

rodičmi, trávenie voľného 

času v rodine, generačné 

problémy, riešenie konfliktov 

v rodine,  

Spojka obwohl, trotzdem 

Tvorba slov v nemčine 

príponami s typickým rodom 

Ţiak vie popísať svoju rodinu, 

rodinných príslušníkov, 

vzťahy. 

Vie popísať spôsoby ako 

rodina trávi voľný čas 

spoločne,  

Vie zaujať stanovisko 

k riešeniu konfliktov rodinách 

Vyjadrí svoj názor na 

komunikáciu so staršou 

generáciou 

Vie tvoriť slová príponami 

typickými pre určitý rod 

Vie pouţívať spojky obwhl, 

trotzdem 

11 didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

písomné a ústne 

hodnotenie 

práca s vizuálnymi 

podnetmi 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Kultúrne 

vyjadrovanie a 

povedomie 

Multikultúrna 

spoločnosť – 

zvyky a 

tradície 

Slovná zásoba k téme sviatky, 

zvyky, Vianoce, Veľká noc – 

typické zvyky a obyčaje, 

u nás doma – naše zvyky, 

názory na sviatky a tradície, 

Ţiak vie popísať tradičné 

zvyky na Vianoce a Veľkú noc, 

vie vyjadriť názor na zvyky 

a tradície v jeho oblasti, vie 

popísať rodinné zvyky 

11 Čítanie 

s porozumením 

metódy otázok 

a odpovedí, 

brainstorming, 

Multikultúrna 

spoločnosť 



karneval, rodinné zvyky,  

Plusquamperfektum – 

predminulý čas, spojka 

nachdem, während, bevor 

Vlastné prívlastky 

a tradície 

Vie pouţívať a tvoriť 

predminulý čas 

v jednoduchých vetách 

a súvetiach so spojkou 

nachdem 

Vie tvoriť prívlastky 

s vlastnými menami 

situačné dialógy, 

frontálne opakovanie 

 

Iniciatívnosť a 

podnikavosť 

Bývanie Slovná zásoba k téme 

bývanie, bývanie na vidieku 

a v meste – výhody, 

nevýhody, Bývanie doma 

a jeho význam pre človeka, 

kultúra bývania u nás 

a v iných krajinách,  

Spojka als, seit, bis 

Podvojná spojka je desto 

Ţiak vie pomenovať výhody 

a nevýhody bývania na vidieku 

a v meste, vie vymenovať 

moţnosti bývania, vie 

charakterizovať kultúru 

bývania u nás a v zahraničí, 

pozná význam domova pre 

človeka 

Vie pouţívať spojky als, seit, 

bis v časových vetách 

10 didaktické hry 

práca s učebnicou 

písomné a ústne 

hodnotenie 

projektová práca 

sebahodnotenie 

počúvanie s 

porozumením 

Ochrana 

človeka a 

zdravia 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Vzdelanie a 

práca 

Slovná zásoba k téme škola 

a práca, študentské 

zamestnanie – brigády, 

vysnívané povolania, začiatky 

v práci, pracovné moţnosti 

v zahraničí, sociálna 

starostlivosť, 

Spojky deshalb, darum, 

wegen trotz 

Vzťaţné zámená 

Ţiak vie rozprávať o typoch 

škôl pre určité vzdelanie 

a prácu, vie opísať moţnosti 

práce pre mladých, vie opísať 

svoje vysnívané povolanie, 

pozná moţnosti pracovného 

trhu doma a v zahraničí 

Vie pouţívať spojky 

v podraďovacích súvetiach 

a tvoriť ich so vzťaţnými 

zámenami 

10 Počúvanie 

s porozumením 

Práca so štatistikami 

Riadené písanie 

Brainstorming 

Situačné dialógy 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Učenia sa 

dnes 

Slovná zásoba k téme : učenia 

a škola, Učenia sa cudzích 

jazykov, metódy a techniky 

vyučovania, typy na učenie, 

Ţiak vie rozprávať o štúdiu 

jazykov, pozná moţnosti 

učenia sa a typy ako sa 

najlepšie učiť, pozná moţnosti 

10 Čítanie a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Brainstorming,  

Multikultúrna 

výchova 



strach zo skúšok, moţnosti 

štúdia v zahraničí 

Infinitív s zu, spojka 

während,  

štúdia v zahraničí, vie sa 

charakterizovať s pohľadu 

štúdia –typ,  

Vie tvoriť vety so závislým 

infinitivom, vie tvoriť vety s 

während 

Didaktické hry 

Inscenačné metódy 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

SEPTIMA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Komunikácia 

v cudzom 

jazyku 

Cezhraničné 

kontakty – 

spoznávanie 

národov 

Slovná zásoba k téme – 

priatelia, národy a národnosti, 

priateľ s ktorým si dopisujem, 

spôsoby komunikácie, 

študentská výmena, typická 

kuchyňa a stolovanie 

medzikultúrny dialóg, 

priateľstvá cez internet 

Genitív a jeho pouţitie 

Spojenia s einander, sich 

Ţiak vie pomenovať druhy 

komunikácie s priateľom 

v zahraničí, vie popísať 

skúsenosti zo zahraničnej 

výmeny a z komunikácie 

s priateľom z inej krajiny, 

pozná medzikultúrne rozdiely 

Vie pouţívaťgenitív 

A spojenia so sich a einander 

20 Čítanie a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Brainstorming, 

riadené písanie   

Multikultúrna 

spoločnosť 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Priatelia 

Vzory a 

ideály 

Slovná zásoba k téme – 

priateľstvo, vlastnosti 

,charakterové črty, trávenie 

voľného času, význam 

skupiny priateľov pre 

jednotlivca, pozitívne 

a negatívne charakterové 

vlastnosti človeka, ľudia, 

Ţiak sa vie vyjadriť k téme 

priateľstvo, vie popísať svojho 

priateľa vzhľad a charakterové 

vlastnosti, pozná význam 

priateľstva  

Vie pouţívať preloţky so 

slovesami s ich typickými 

významami, vie pouţívať 

20 počúvanie 

s porozumením 

didaktické hry 

inscenačné metódy 

písomné opakovanie 

didaktický test 

sebahodnotenie 

čítanie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



ktorých si váţim 

Slovesá s predloţkami 

spojenia, zámenné príslovky, 

dôsledkové vety, 

priraďovacie súvetia 

zámenné príslovky ukazovacie 

opytovacie, vie tvoriť súvetia 

so správnym poradím vetných 

členov 

s porozumením  

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Mladí 

v Nemecku 

Trávenie 

voľného 

času,  

Slovná zásoba k téme – 

voľný čas koníčky, práca so 

štatistikami, moţnosti 

trávenia voľného času pre 

mladých v rôznych vekových 

kategóriách,  môj obľúbený 

koníček, organizovaný voľný 

čas 

Zvratné slovesá, skloňovanie 

podstatných mien 

vytvorených z prídavných 

mien v jednotnom a 

mnoţnom čísle 

Ţiak vie pouţívať slovnú 

zásobu k téme Voľný čas, vie 

charakterizovať svoje koníčky 

a dôvody prečo ich vykonáva, 

pozná koníčky viacerých 

vekových kategórií, zaujíma 

kritický názor k tráveniu 

voľného času.  

Vie časovať zvratné slovesá, 

vie skloňovať podstatné mená 

v jednotnom a mnoţnom čísle 

20 Didaktické hry , 

situačné dialógy, 

sebahodnotenie, 

čítanie 

s porozumením 

diskusia 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Kniha priateľ 

človeka 

Slovná zásoba k téme kniha, 

knihy,  literatúra , vzťah 

mladých k čítaniu a literatúre, 

moja obľúbená kniha a autor, 

Kríza v čítaní beletrie – 

príčiny, konkurencia kníh 

Slovesá – časy - zhrnutie 

Ţiak vie rozprávať o knihách , 

o vzťahu mladej generácie 

k čítaniu, zaujíma kritický 

názor ku kríze v čítaní , vie 

analyzovať príčiny nezáujmu 

o knihy, vie charakterizovať 

svojho obľúbeného autora 

a dôvody prečo má rád jeho 

knihy 

Vie pouţívať časy pri 

slovesách v rôznych 

literárnych ţánroch 

19 skupinová práca 

práca s učebnicou 

didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

písomné a ústne 

hodnotenie 

 

Mediálna 

výchova 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Obliekanie a 

móda 

Slovná zásoba k téme móda 

o obliekanie, význam výzoru 

a módy pre mladých, 

Ţiak vie rozprávať o móde, vie 

opísať, čo rád nosí oblečené 

Vie vyjadriť kritický názor na 

20 Čítanie a počúvanie 

s porozumením, 

situačné dialógy. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 



obliekanie a škola, móda 

a vkus, nakupovanie , módne 

trendy a prehliadky 

Skloňovanie a stupňovanie 

prídavných mien, trpný rod 

prítomný 

módu a nakupovanie,  

Vie popísať príleţitosti a pre ne 

typické oblečenie, vie vyjadriť 

postoj k významu módy v jeho 

ţivote 

Ţiak vie skloňovať, stupňovať 

prídavné mená, vie tvoriť 

a pouţívať trpný rod prítomný 

Brainstorming, 

riadené písanie 

 

NEMECKÝ JAZYK 

OKTÁVA 

Cieľ/Kľúčové 

kompetencie 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Počet 

hodín 
Metódy a formy 

Prierezové 

témy 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Šport Slovná zásoba k téme šport, 

adrenalínové športy, 

obľúbené športy u mladých, 

vznik športov, olympijske 

hry, význam športu pre 

zdravie,  

Trpný rod minulý 

a s modálnym slovesom,  

Sloveso werden 

Vety s damit a um zu 

Ţiak vie vymenovať športy, vie 

opísať svoj obľúbený šport, 

pozná význam športu pre 

človeka, pozná históriu 

olympijských hier 

Vie pouţívať trpné rody 

A vie tvoriť vety s damit a um 

zu 

 

17 Čítanie 

s porozumením 

písomné opakovanie 

dialógy 

dramatizácia , 

metóda otázok 

a odpovedí         

výklad 

 

osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Iniciatívnosť 

a podnikavosť 

Vzdelanie a 

škola 

Slovná zásoba – téma škola 

a vzdelanie, školský systému 

nás a v Nemecku, moje 

budúce povolanie, moţnosti 

trhu práce doma v zahraničí 

Priraďovacie spojky 

Podmieňovacie spojky 

Ţiak vie popísať slovenský 

a nemecký školský systém, vie 

sa vyjadriť k svojmu 

budúcemu povolaniu, pozná 

moţnosti trhu práce 

a vzdelávanie, ktoré musí 

absolvovať, pozná význam 

vzdelania pre jeho budúcnosť 

17 Riadené písanie, 

počúvanie 

s porozumením, 

metódy otázok 

a odpovedí,  

situačné dialógy, 

frontálne opakovanie 

 

multikultúrna 

výchova 



Vie pouţívať priraďovacie a 

podmieňovacie spojky v 

súvetiach 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Rodina a 

spoločnosť 

Slovná zásoba k téme rodina, 

správanie sa mladých 

a starších ľudí, etická 

výchova v rodine a v 

škole spoločenská etiketa, 

pomoc spoluobčanom 

v núdzi, vplyv spoločnosti na 

rodinu 

Podmieňovací spôsob 

prítomný, slovesá naviazané 

na Datív a Akuzatív 

Ţiak vie popísať svoju rodinu, 

pozná význam výchovy 

v rodine, vie zaujať stanovisko 

k správaniu sa mladšej a staršej 

generácie, vie popísať 

moţnosti pomoci 

spoluobčanom v núdzi, pozná 

význam rodiny v jeho ţivote 

Vie tvoriť vety 

v podmieňovacom spôsobe 

A pozná slovesá naviazané na 

určitý pád 

15 práca s učebnicou 

skupinová práca 

individuálne 

skúšanie 

písomné opakovanie 

didaktický test 

, čítanie a počúvanie 

s porozumením 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Kultúrne 

povedomie a 

vyjadrovanie 

Slovensko – 

moja vlasť 

Slovná zásoba k téme 

Slovensko, poloha 

a obyvatelia, obľúbené 

a významné miesta na 

Slovensku, Zvyky tradície, 

stereotypy a predsudky voči 

Slovákom, Význam 

Slovenska v Európskej Únii 

Podmieňovací spôsob minulý, 

vzťaţné vety 

Ţiak vie popísať Slovensko, 

vie hovoriť o významných 

miestach na Slovensku, vie 

odporučiť cudzincovi, Pozná 

zvyky a tradície, vie zaujať 

kritický postoj voči 

predsudkom a stereotypom,  

vie zhodnotiť význam a 

postavenie Slovenska 

v Európskej Únii 

Vie pouţívať podmieňovací 

spôsob minulý a tvoriť vzťaţné 

vety 

15  problémové úlohy 

dramatizácia 

situačné dialógy, 

práca vo dvojiciach, 

didaktické hry, 

počúvanie a čítanie s 

porozumením 

 

Spoločenské 

a občianske 

kompetencie 

Nemecky 

hovoriace 

krajiny 

Slovná zásoba k téme 

nemecky hovoriace krajiny, 

poloha ich obyvatelia, miesta 

, ktoré som navštívil, fakty 

o nemecky hovoriacich 

Ţiak vie rozprávať o nemecky 

hovoriacich krajinách, pozná 

ich zvyky a tradície a vie ich 

porovnať so Slovenskom, vie 

popísať miesta ,ktoré navštívil, 

20 didaktické hry 

práca so slovníkom 

individuálna práca 

vyhľadávanie na 

internete 

 



krajinách, zvyky a tradície 

zjednotená Európa 

Nepriame otázky, 

podmieňovací spôsob 

publicistického štýlu 

pozná význam jednotlivých 

štátov v zjednotenej Európe 

Vie tvoriť nepriame otázky 

a vie pouţívať a rozpoznať 

v texte podmieňovací spôsob 

publicistického štýlu 

písomné a ústne 

hodnotenie 

práca s vizuálnymi 

podnetmi 

 

 

 

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

 


