
ZŠ M. R. Štefánika Haličská cesta 1191/8, 984 03  Lučenec 

 

 

Jazyky hrou – Nemecký jazyk 
 

Chrakteristika vyučovacieho predmetu na 1. stupni - 1.  a 2. ročník; 

 

Predmet je zaradený medzi povinne voliteľné predmety; 

 

1. Vzdelávací obsah predmetu: 

a. vnímanie jazyka a prirodzené osvojovanie si základných najjednoduchších štruktúr jazyka v ústnej komunikácii zohľadňujúc psychosociálny vývin 

dieťaťa; 

b. základom procesu učenia sú básne, rýmovačky, piesne, slovná zásoba, jednoduché otázky a odpovede a neustále opakovanie a upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí; priorita sa kladie aj na rozprávanie jednoduchých príbehov v cudzom jazyku vyuţívaním bohatého obrazového materiálu; 

nezastupiteľnú úlohu zohrávajú hry a hranie rolí; 

c. rozvíjanie tvorivosti a fantázie; uspokojovanie prirodzenej zvedavosti a záujmu ţiaka; zvyšovanie sebadôvery ţiaka; 

d. vyuţívanie IKT  

 

2. Časová dotácia: 

1. ročník: 1 vyučovacia hodina týţdenne podľa ŠkVP 

2. ročník: 1 vyučovacia hodina týţdenne podľa ŠkVP 

 

3. Prierezové témy:      

            Environmentálna výchova 

    Mediálna výchova 

    Ochrana ţivota a zdravia 

    Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

4. Medzipredmetové vzťahy: Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Prvouka 

 

5. Pouţívané učebné materiály: Učebnica Tamtam, Tamburin 1, Kniha piesní: Brüderchen, komm tanz mit mir; Leporelá; PowerPoint-prezentácie; 

ActivBoard-cvičenia; vlastné pracovné listy;  www.reime.de, www.zzebra.de ; 

 

6. Technické vybavenie: vyuţívanie dvoch jazykových učební (jedna s Ebeam-tabuľou, elektr. pero), vyuţívanie učebne s ActivBoard; 

 

http://www.reime.de/
http://www.zzebra.de/


7. Metódy/formy práce:  frontálne vyučovanie, individuálna, práca vo dvojiciach, skupinová práca; práca s knihou, interaktívnou tabuľou, pracovným 

listom; 

 

8.  Poţiadavky na výstup:  
a. Priorita sa kladie na osvojenie si piesní, rýmovačiek, básní, slovnej zásoby, ktoré si ţiak v tomto veku osvojuje najprirodzenejšie; Preto ţiak má ovládať 

poţadované piesne, básne a slovnú zásobu; Zároveň si ţiak v 2. ročníku osvojuje základné frázy, krátke jednoduché vety, slovné spojenia o sebe a svojom 

okolí. 

b. Ţiak si na vyučovacích hodinách vytvára stránky do Mein Ich-Buch. Ţiak si vytvára „svoju“ knihu na základe vypracovaných pracovných listov, 

výtvarných prác 

 

9.Hodnotenie: 

a. Ţiak je na jednotlivých  vyučovacích hodinách slovne hodnotený; hodnotenie zahrňuje stupeň dosiahnutých vedomostí, pozitíva ako aj to, čo sa ţiak musí 

doučiť, v čom pokročil, prístup k práci, domáca príprava. 

b. Ţiak na záver kaţdej hodiny kriticky zhodnotí svoj pokrok, vyjadrí svoje pocity z hodiny /čo sa mu páčilo – nepačilo/, prijíma spätnú väzbu od 

vyučujúceho a uvedomuje si moţnosti svojho rozvoja. 

c. Na konci I. a II. polroka je ţiak na vysvedčení hodnotený slovným hodnotením  zo štvorstupňovej stupnice podľa metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu /dosiahol veľmi dobré výsledky, dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky/; 

Na konci I. polroku a na konci II. polroku dostane certifikát so slovným hodnotením. 

 

 

 

 

ŠkVP pre predmet Jazyky hrou 1. ročník 
Čas

ový 

rozv

rh 

Školské výstupy 

Ţiak ovláda tieto 

kompetencie 

Okruh  Téma Medzipredme

tové vzťahy 

Prierezové 

tematiky 

Stratégie 

vyučovania 

Metódy a formy 

Poţiadavky na 

výstup 

Počet hodín Poznámky 

IX. Komunikačné 

kompetencie: 

Samostatný ústny 

prejav: Ţiak vie 

nadviazať kontakt: vie sa 

pozdraviť predstaviť, vie 

predstaviť inú osobu; vie 

osloviť vyučujúcu, vie sa 

rozlúčiť; 

Predstavenie sa Obsah: 

Pozdraviť sa: Hallo, Guten 

Tag, Tschüs, Auf 

Wiedersehen; 

Frázy na začiatku 

vyučovacej hodiny: Guten 

Tag, Frau Lehrerin;  

Pokyny a frázy na konci 

vyučovacej hodiny: Auf 

Hudobná 

výchova 
(zaspievať 

pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (rozvoj 

spolupráce 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

Ústne opakovanie  

 

Piesne:  

Hallo, Susi, Guten 

Morgen 

Hallo, hallo, das 

ist... 

 

Jazykové štruktúry: 
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Počúvanie 

s porozumením: ţiak 

rozumie jednoduchým 

komunikačným otázkam; 

Počúvanie 

s porozumením: ţiak 

dokáţe porozumieť 

známym slovám 

a frázam;  

Ţiak rozvíja svoju 

fantáziu, tvorivosť 

 

Wiedersehen; 

Predstaviť sa: Ich bin...; 

Rozumieť otázke Wer bist 

du? 

Ukázať  na osobu: Das ist..; 

Porozumieť otázke: Wer ist 

das? 

Poznať členov cirkusovej 

rodiny; Vedieť ukázať na 

člena rodiny;  

Pieseň: Hallo, Susi Guten 

Morgen 

Pieseň: Hallo, hallo, ich 

bin/das ist... 

Jazykové zloţky: Sonne, 

Wasser, Haus, Tasche; 

s inými) 

 

 

 

 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ich bin... 

Das ist... 

 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 

 

 

 

X. Komunikačné 

kompetencie: 

Samostatný ústny 

prejav: Ţiak vie opísať 

vec/zviera podľa 

obrázkov; 

Ţiak vie pri skupinových 

hrách  hrách 

reprodukovať 

vypočítanku; vie 

zaspievať  pieseň; Ţiak 

vyuţíva svoju 

predstavivosť, tvorivosť 

pri hre, hraní rolí,  vie 

pouţiť naučené 

vypočítanky; 

Posluch 

s porozumením:  Ţiak 

chápe krátkym príbehom 

podporených 

obrázkovými zdrojmi; 

IKT kompetencie: Ţiak 

dokáţe vyuţívať IKT 

(pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard 

tabuľou, ovláda základy 

práce s počítačom, 

pracuje s elektronickým 

Cirkus Obsah:  

Jazykové zloţky: Clown 

Anna, Clown Otto, Hund 

Timo, Katze Kika, Maus 

Mimi, Ente Elisa, Esel Emil, 

Tiger Tristan, Affe Attila; 

Hráme cirkus; 

Predloţka mit 

Báseň/Hra: Maus, Maus 

komm heraus... 

Vypočítanka: Ich und du, 

Müllers Kuh... 

Pieseň:  Mietzekatze tanze 

Hudobná 

výchova 
(zaspievať 

pieseň); 

 

Výtvarná 

výchova 
(realizácia 

plagátu) 

 

Prvouka 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (moja 

rodina); 

 

Mediálna 

výchova (ţiak 

pracuje 

s interaktívnou 

tabuľou) 

 

Environment

álna výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ústne opakovanie 

 

Piesne: 

Mietzekatze tanze... 

 

Rýmy: 

Maus, Maus komm 

heraus... 

Ich und du... 

 

Jazykové zloţky: 

Zvieratá a ich mená; 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 
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perom/; 

 

XI. Komunikačné 

kompetencie:  

Ţiak vie určiť farbu vecí; 

vie určiť obľúbenú farbu;  

Posluch s porozumením: 

Ţiak rozumie 

jednoduchým pokynom 

v cudzom jazyku; 

rozumie otázke; vyuţívať 

IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard 

tabuľou, ovláda základy 

práce s počítačom/; 

 

Farby Obsah: Farby /rot, blau, 

grün, gelb, schwarz, weiβ, 

lila, rosa, grau, braun/; 

Otázka: Wie ist die Farbe? 

Wie ist das? 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (aké 

farby mám 

rád, nemám 

rád) 

 

Mediálna 

výchova (ţiak 

pracuje 

s interaktívnou 

tabuľou) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky: 

Farby 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 
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XII. 

– I.  

Jazykové komunikačné 

kompetencie: 

Ţiak vie určiť počet; rátať 

jednoduché príklady 

v cudzom jazyku; ţiak 

vie rozlíšiť správne - 

nesprávne; 

Ţiak vie zreprodukovať 

vypočítanku; vie vyjadriť 

cenu;  

Ţiak rozvíja sociálne 

vzťahy v hre; 

Čísla Obsah: Čísla od 1-10 

Vypočítanka: 1,2 Polizei... 

Počítame príklady 

Hry  

Hra na obchod 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (vedieť 

sa správať 

v obchode, 

pozdraviť, 

vybrať si 

tovar, vyjadriť 

cenu, 

podakovať sa, 

rozlúčiť); 

 

Matematika 

Výtvarná 

výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ústne opakovnie 

 

Vypočítanka: 

1,2 Polizei... 
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II. – 

III. 

Komunikačné 

kompetencie: Ţiak vie 

opísať členov rodiny 

podľa obrázku;  

Posluch 

s porozumením: 

Ţiak rozumie 

jednoduchým otázkam; 

Ţiak rozvíja kreativitu 

Rodina Jazykové zloţky: Familie, 

Mutter/Mami, Vater/Papi, 

Oma, Opa 

Výraz: Das ist... 

Otázka: Wer ist das?  

Odpoveď: Das  ist... 

Moja rodina; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(predstavujem 

seba, rodinu); 

 

Výtvarná 

výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky: 

Členovia rodiny 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 
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a tvorivosť; katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

IV.-

V 

Jazykové kompetencie: 
Ţiak vie pomenovať 

predmet; vie rozlíšiť, čo 

patrí do školskej tašky, 

vie si vybrať z viacerých 

moţností;  

IKT kompetencie: Ţiak 

dokáţe vyuţívať IKT 

(pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard 

tabuľou, ovláda základy 

práce s počítačom/; 

Školské 

pomôcky 

a hračky 

Obsah:  

Jazyková zloţka: Buch, 

Schere, Bleistift, Heft, 

Spitzer, Radiergummi 

Čo patrí do školskej tašky; 

Hračky: Auto, Puppe, Ball, 

Lego, Domino... 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ústne opakovanie 

Jazykové zloţky: 

Školské pomôcky 

a hračky; 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 
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VI. Komunikačné 

kompetencie:  
Ţiak vie zreprodukovať 

pieseň/báseň; 

Piesne, básne, 

rýmovačky 

Piesne:  

Ach, du lieber Augustin, 

Bruder Jakob,  

Rýmovačky: Paul, Pauline, 

Apfelsine... 

 

Hudobná 

výchova  

(zaspievať 

pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (ţiak 

vie vyuţiť 

naučený rým 

v hre) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí (rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Ústne opakovanie 

Uvedené piesne 

a básne; 

 

Stránka do Mein Ich-

Buch; 
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ŠkVP pre predmet Jazyky hrou 2. ročník 

ČAS. 

ROZVRH 

ŠKOLSKÉ VÝSTUPY 

ŢIAK OVLÁDA TIETO 

KOMPETENCIE 

OKRUH  TÉMA 

 
MEDZIPREDME

TOVÉ VZŤAHY 

PRIEREZOVÉ 

TEMATIKY 

STRATÉGIE 

VYUČOVANIA/ME

TÓDY A FORMY 

POŢIADAVKY NA 

VÝSTUP 

POČET 

HODÍN 

POZNÁMKY 

IX.  Komunikačné kompetencie: 
Samostatný ústny prejav: Ţiak vie 

nadviazať kontakt: vie sa pozdraviť 

predstaviť, vie predstaviť inú osobu; 

vie osloviť vyučujúcu, vie sa 

rozlúčiť; ţiak hovorí rým; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

rozumie jednoduchým 

komunikačným otázkam; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

dokáţe porozumieť známym slovám 

a frázam;  

Ţiak rozvíja svoju fantáziu, 

tvorivosť; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

JA – 

predstavuje

m seba a 

iných 

Obsah: 

Pozdraviť sa: Hallo, 

Guten Tag, Tschüs, Auf 

Wiedersehen; 

Frázy na začiatku 

vyučovacej hodiny: 

Guten Tag, Frau 

Lehrerin;  

Pokyny a frázy na konci 

vyučovacej hodiny: Auf 

Wiedersehen; 

Predstaviť sa: Ich bin...; 

Rozumieť otázke Wer 

bist du? 

Ukázať  na osobu: Das 

ist..; Porozumieť otázke: 

Wer ist das? 

Poznať členov cirkusovej 

rodiny; Vedieť ukázať na 

člena cirkusovej rodiny;  

Hráme cirkus; 

Rým: Ich bin Peter, du 

bist Paul; 

Jazykové zloţky: Sonne, 

Wasser, Haus, Tasche, 

Katze, Hund, Clown 

Anna, Clown Otto, Hund 

Timo, Katze Kika, Maus 

Mimi, Ente Elisa, Esel 

Emil, Tiger Tristan, Affe 

Attila, Fisch;; 

Hudobná 

výchova:zaspie

vať pieseň 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj :rozvoj 

spolupráce 

s inými 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie  

 

Rým: Ich bin Peter, 

du bist Paul... 

 

Jazykové štruktúry: 

Ich bin... 

Das ist... 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 
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X. Komunikačné kompetencie:  

Ţiak vie určiť farbu vecí; vie určiť 

obľúbenú farbu;  

Svet okolo 

mňa – veci, 

zvieratá 

Obsah: 

Ukázať na vec: Das ist... 

Opísať farbu veci: Das 

 Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Ústne opakovanie 

 

Písomné 
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Posluch s porozumením: Ţiak 

rozumie jednoduchým pokynom 

v cudzom jazyku; rozumie otázke; 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom/; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

a ich farby; ist gelb... Sonne ist gelb; 

Farby /rot, blau, grün, 

gelb, schwarz, weiβ, lila, 

rosa, grau, braun/; 

Otázka: Wie ist die 

Farbe? Wie ist das? 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

preskúšanie 

zamerané na 

ovládanie farieb ; 

 

Jazykové zloţky: 

Das ist + farby 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 

XI. Komunikačné kompetencie: 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: Ţiak vie určiť počet; rátať 

jednoduché príklady v cudzom 

jazyku; ţiak vie rozlíšiť správne - 

nesprávne; 

vie vyjadriť cenu;  

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg: ţiak v rozhovore rozumie 

jednoduchým frázam a pokynom, 

vie odpovedať na otázku – napr. 

vyjadriť cenu; 

Ţiak rozvíja sociálne vzťahy 

v hre; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Čísla Obsah:  

Čísla od 1-10 

Počítame príklady 

Hry; 

Hra na obchod, čítanie 

cien; 

Cvičenie: Hráme sa na 

čísla; 

Rým: 1,2,3,4,5,6,7 wo ist 

denn mein Schatz 

geblieben; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovnie 

 

Jazykové zložky: 
Počítať do 10, určiť 

počet podľa 

obrázku; 

 

Rým: : 1,2,3,4,5,6,7 

wo ist denn mein 

Schatz geblieben; 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 
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XII. Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav 

monológ:  Ţiak vie pomenovať 

predmet, vie opísať jednoduchými 

naučenými vetami jeho farbu; vie 

rozlíšiť, čo patrí do školskej tašky – 

vie vyjadriť nesúhlas, vie opraviť 

Školské 

pomôcky 

a hračky 

Obsah:  

Jazyková zloţka: Buch, 

Schere, Bleistift, Heft, 

Spitzer, Kuli, 

Radiergummi; 

Čo patrí do školskej 

tašky; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Informatika 

ActivBoard 

cvičenia k téme, 

 Ústne opakovanie 

 

Písomné 

preskúšanie – test 

na zistenie 

ovládania slovnej 

zásoby; 
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nesprávny údaj; vie si vybrať 

z viacerých moţností;  

Písanie: precvičovanie jemnej 

motoriky – ţiak píše predtlačené 

písmená, odpisuje slová; 

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

vie priradiť dve spolusúvisiace 

informácie na základe prečítaného 

textu; 

IKT kompetencie: Ţiak dokáţe 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom/; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Hračky: mein Auto, 

meine Puppe, mein Ball, 

mein Lego, mein 

Domino, mein Kran, 

mein Baukasten, mein 

Roller. mein Seil... 

Výraz: Das ist... 

Privlastňovacie zámeno: 

mein/e 

 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou; 

 

Jazykové zloţky: 

Školské pomôcky 

a hračky; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 

 

I. Komunikačné kompetencie:  

Samostatný ústny prejav – 

monológ: ţiak vie pomenovať 

zviera, opísať jeho farbu, vlastnosti 

jednoduchými naučenými vetami; 

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

vie priradiť obrázok k textu, dokáţe 

príbeh logicky zoradiť; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

dokáţe rozoznať známe slovné 

spojenia a na základe obrázkov, 

dokáţe počutý text reprodukovať; 

Písanie: precvičovanie jemnej 

motoriky – ţiak píše predtlačené 

písmená, odpisuje slová; 

IKT kompetencie: Ţiak dokáţe 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom, 

interaktívnou tabuľou/; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

V ZOO Obsah: 

Zvieratá v ZOO; 

Delfín Didi; 

Výraz: Ich bin..., Du 

bist...; 

Výraz: Ist das dein... 

Zauberer Lorenz und 

Zebra Zenzi 

Farby a vlastnosti 

zvierat; 

Rozprávka: Hase und 

Igel; 

Naša zvieracia abeceda; 

Pieseň: Katze in weißen 

Stiefeln; 

Jazykové zloţky: groß, 

klein, stark, Zebra Zenzi, 

Krokodil Konrad, Elefant 

Egon, Delfin Didi, 

Gorilla Gregor, Giraffe 

Gogo, Kamel;  

Gramatika: 

Privlastňovacie zámeno: 

mein, dein; 

 

 

Environmentál

na výchova: 

Zvieratá v ZOO 

a ţivot vo 

voľnej prírode; 

 

Hudobná 

výchova: 

Zaspievať 

pieseň; 

 

Informatika: 

ActivBoard 

cvičenia k téme, 

práca 

s interaktívnou 

tabuľou; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie 

Jazykové zloţky: 

Das ist + zviera; 

Opis vlastností 

a farieb; 

 

 

Pieseň: Katze in 

weißen Stiefeln; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 
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II. Komunikačné kompetencie:  Rodina Obsah: Osobnostný Metódy: Ústne opakovanie 4  



Ţiak vie opísať členov rodiny podľa 

obrázku;  

Posluch s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým 

otázkam; 

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

vie priradiť výraz k obrázku; 

Ţiak rozvíja kreativitu 

a tvorivosť; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Cirkusová rodina; 

 

Jazykové zloţky: meine 

Familie, meine 

Mutter/Mami, mein 

Vater/Papi, meine Oma, 

mein Opa, mein Bruder, 

meine Schwester; 

Výraz: Das ist... 

Otázka: Wer ist das?  

Odpoveď: Das  ist...; 

Moja rodina; 

Pieseň: Hab´ ne Tante 

aus Marokko...; 

a sociálny 

rozvoj: 

Moja rodina 

 

Výtvarná 

výchova: To je 

moja rodina; 

 

Hudobná 

výchova: 
zaspievať 

pieseň; 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

 

Jazykové zloţky: 

Členovia rodiny 

 

Pieseň:  

Hab´ne Tante aus 

Marokko 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 

III. Komunikačné kompetencie:  

Samostatný ústny prejav – 

monológ: ţiak vie pomenovať 

predmety, vie vyjadriť ţelanie, vie 

odmietnuť, vie opísať, čo by chcel 

piť/jesť, robiť. Vie vyjadriť 

prostredníctvom citosloviec emócie; 

ţiak vie zreprodukovať pieseň; 

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

číta jednoduché slová a výrazy, na 

základe obrázku im aj rozumie; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

rozumie vo zvukovom zázname 

známym slovám, na základe 

obrázkov vie dedukovať obsah 

počutého; 

Písanie: precvičovanie jemnej 

motoriky – ţiak píše predtlačené 

písmená, odpisuje slová; 

IKT kompetencie: Ţiak dokáţe 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom, 

interaktívnou tabuľou/; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

Oslavujeme Obsah: 

Jedlo a pitie; 

Eine Party; 

Jazykové prostriedky: 

essen, trinken,  Saft, 

Milch, Wasser, 

Limonade, Wurst, 

Kuchen, Brot, Ei, Eis, 

Wurst; 

Výrazy: Wer möchte..., 

Ich. Ich auch. Nein, 

danke. Ich möchte essen, 

trinken, Wurst...; 

Citoslovcia: pfui, ooo; 

Pieseň: Jakob hat kein 

Brot im Haus; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj:  

aké jedlo mám 

a nemám rád; 

 

Ochrana ţivota 

a zdravia:  

čo je zdravé 

a nezdravé pre 

deti? 

 

Hudobná 

výchova: 
zaspievať pieseň 

 

Informatika: 

ActivBoard 

cvičenia a práca 

s interaktívnou 

tabuľou; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky: 

Jedlo a pitie, fráza: 

 Wer möchte..., 

odpovede: ich, ich 

auch, nein, danke; 

 

Pieseň: Jakob hat 

kein Brot im Haus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

3  



kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Ich-Buch; 

IV. Komunikačné kompetencie:  

Samostatný ústny prejav – 

monológ: ţiak vie pomenovať časti 

tela, vie vyjadriť fyzickú bolesť, 

poľutovať;  

Počúvanie s porozumením: ţiak 

rozumie jednoduchým výrazom, vie 

opraviť nesprávnu informáciu; 

Písanie: ţiak odpíše predpísané 

slová a precvičuje tak jemnú 

motoriku, píše ß;  

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

rozumie slovám a vie ich priradiť 

k obrázku; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Moje telo Obsah: 

Časti tela; 

Hlava; 

Dialóg: Moja noha je 

preč; 

Vyjadrenie bolesti: Aua, 

aua, mein ... . 

Poľutovanie: Oooo! 

Jazykové zloţky: 

Mein Kopf, meine Augen, 

meine Nase, mein Mund, 

meine Haare, meine 

Ohren,  mein Hals, mein 

Arm, meine Hand, mein 

Bauch, mein Bein, mein 

Fuß; 

Mein/e ... ist weg. 

 

Prvouka:  

časti tela 

 

Ochrana ţivota 

a zdravia; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky: 

privlastňovacie 

zámeno mein/e + 

časti tela; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 
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IV. - V. Komunikačné jazykové zloţky: 

a. Samostatný ústny prejav – 

dialóg:  ţiak sa vie zapojiť do 

jednoduchého dialógu, vie poloţiť 

otázku, dať na ňu jednoduchú 

odpoveď; 

b. Samostatný ústny prejav – 

monológ: vie sa samostatne, 

jednoduchými, naučenými frázami 

predstaviť; ţiak vie určiť pohlavie, 

vie vyjadriť súhlas, odmietnuť, 

opraviť informáciu;  

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

rozumie jednoduchým vetám 

a výrazom s podporou obrázkou, vie 

priradiť výraz/vetu k obrázku, určiť 

správne poradie, vytvoriť tak 

logický sled príbehu; ţiak rozumie 

vetám a vie doplniť výraz; 

Písanie: ţiak precvičuje jemnú 

motoriku, píše predtlačené písmená, 

Moji 

priatelia 

a ja 

Obsah: 

Sonja hrá futbal; 

Josef sa hrá s bábikou; 

Čo rád robíš? 

Jazykové zloţky: 

Darf ich mitspielen? Du? 

Ja, ich. Ein Mädchen? 

Ein Junge? Fußball, 

Puppe, Puppen; Na und? 

Also gut. 

Hallo, ich bin... 

Ich bin ein Junge, ein 

Mädchen. 

Ich bin .... Jahre alt. 

Ich mache gern Sport. 

Ich spiele gern, Fußball, 

Tennis, Basketball. 

Ich esse gern... 

.... ist mein Freund/meine 

Freundin; 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Kaţdý sme iný;  

Stieranie 

stereotypov; 

Učenie sa 

tolerancii; 

Viem hovoriť 

o sebe a mojom 

najlepšom 

kamarátovi; 

 

 

Výtvarná 

výchova: 

Nakresliť 

obrázok k téme; 

 

 

Informatika:  

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky: 

Predstaviť sa; 
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slová, doplňuje výrazy do viet; 

IKT kompetencie: Ţiak dokáţe 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom, 

interaktívnou tabuľou/; 

Ţiak vyuţíva svoju kreativitu pri 

tvorbe obrázku k téme; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

ActivBoard 

cvičenia a práca 

s interaktívnou 

tabuľou; 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 

V. Komunikačné kompetencie:  

Samostatný ústny prejav – 

monológ:  ţiak vie pomenovať 

vybavenie triedy; 

Porozumenie čítanému textu: ţiak 

vie priradiť slovo k obrázku/k 

zariadeniu v triede; 

Písanie: ţiak vie spojiť zmysluplne 

časti slova a zapísať ich; 

IKT kompetencie: Ţiak dokáţe 

vyuţívať IKT (pracuje s Ebeam 

tabuľou/ActivBoard tabuľou, ovláda 

základy práce s počítačom, 

interaktívnou tabuľou/; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Moja trieda Obsah:  

Vybavenie triedy; 

Tajnička; 

Naša trieda; 

Jazykové zloţky: 

Schule, Klassenzimmer, 

Schrank, Tisch, 

Waschbecken, Stuhl, 

Papierkorb, Tür, Tafel; 

 

Informatika:  

ActivBoard 

cvičenia a práca 

s interaktívnou 

tabuľou; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

Ústne opakovanie 

 

Jazykové zloţky:  

Pomenovať 

zariadenie triedy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 
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VI. Komunikačné kompetencie: 

Ústny prejav  -monológ:  ţiak vie 

pomenovať zvieratá, vie určiť ich 

vlastnosti, farbu, vie zahrať rolu; 

hovorí naspamäť rým; 

Počúvanie s porozumením: ţiak 

rozumie známym slovám a vetám 

príbehu a na základe obrázkov, vie 

vytvoriť logicky usporiadaný 

príbeh; 

Písanie: ţiak precvičuje jemnú 

motoriku, píše predpísané písmená, 

Zvieratá 

robia 

hudbu 

Obsah: 

Príbeh: Zebra Zenzi má 

narodeniny; 

Zvieratá sa predstavujú; 

Zvieracie citoslovcia; 

Hráme sa na zvieratá; 

Rým: Katze Kika hat vier 

Tatzen; 

Jazykové zloţky: Tiere 

machen Musik, stark, 

böse, klein, groß, 

Papagei Pipo, Vogel 

Prvouka: 

Aké zvuky 

vydávajú 

zvieratá 

/rozdielnosť 

v NJ a SJ/ 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

Ústne opakovanie 

 

Rým:  

Katze Kika hat vier 

Tatzen; 
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slová; 

Všeobecné kompetencie: ţiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; 

Volker; katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. výklad 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch; 

 

ŠkVP pre predmet Jazyky hrou 1. a 2. ročník vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová 


