
 

ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA HALIČSKÁ CESTA 1191/8, 984 03  LUČENEC 

 

KONVERZÁCIA V 1. CUDZOM JAZYKU – NEMECKÝ JAZYK 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ISCED 2 Jazyk a komunikácia 

ČASOVÁ DOTÁCIA: 1 hodina týždenne/ 35 hodín ročne/ ŠkVP 

ROČNÍK: piaty 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU : 

 

Konverzácia v nemeckom jazyku vychádza zo vzdelávacieho obsahu vyučovacieho predmetu nemeckého jazyka v 5. ročníku/ 3 hodiny povinne 

podľa ISCED 2 pre predmet NEJ- CJ1/: 

 
 vnímanie a osvojenie si jazyka ako bohatého prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov, názorov, želaní; 

 využívanie všetkých kľúčových komunikačných jazykových kompetencií  (porozumenie: počúvanie, čítanie; hovorenie: ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav; písanie); zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie a znižovanie jazykovej bariéry; 

 rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú; 

 nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, poznanie a chápanie života ľudí, kultúrnych tradícií, reálií; uplatňuje a 

porovnáva geografické a kultúrne reálie krajín cieľového jazyka s reáliami vlastnej krajiny;  

 rozvoj sebadôvery žiakov, zodpovednosti za vlastné učenie sa a zmyslu učenia sa cudzieho jazyka; 

 

Kompetencie 

Pri osvojovaní cudzieho jazyka- vrátane konverzácie v nemeckom jazyku – sa rozvíja celý rad kompetencií. Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy 

sú: 

 porozumieť – počúvať, čítať; 

 hovoriť – ústna interakcia, samostatný ústny prejav; 

 písať; 

 

Do vyučovania konverzácie na komunikačnej úrovni sú vybrané nasledovné tematické celky: 

 Rodina a spoločnosť- osobné údaje, členovia rodiny, vzťahy v rodine; 

 Domov a bývanie – môj domov, byt, zariadenie domu, bytu; 

 Vzdelávanie a práca- škola a jej zariadenie, školské pomôcky; 

 Voľný čas – záľuby, režim dňa, hry, časové vyjadrenie; 

 Multikultúrna spoločnosť- cudzie jazyky, nemecky hovoriace krajiny, ročné sviatky; 



Slovná zásoba vychádza z daných tematických celkov a na hodinách konverzácie sa precvičí, upevní a prakticky uplatní nadobudnutá slovná zásoba, slovné spojenia 

a vety. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 žiak  vie riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáha cudzincom, ktorí sú na návšteve  v našej krajine; 

 žiak vie si vymeniť informácie prostredníctvom cieleného dialógu; 

 žiak dokáže viesť samostatný ústny prejav formou monológu na patričnej úrovni; 

 žiak dokáže  komunikovať jednoduchým spôsobom s partnerom; 

 žiak vie klásť a odpovedať na jednoduché otázky v oblasti jeho základných potrieb, viesť jednoduchý dialóg s partnerom na jemu známu tému; 

 žiak vie používať jednoduché zdvorilostné formulácie v dialógu s partnerom; 

 žiak vie predstaviť seba a iných jemu známych ľudí zo svojho okolia; 

 žiak rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na  informácie, ktoré sa dozvie; 

 žiak rozumie otázkam, pokynom, vie o niečo požiadať, vie niečo oznámiť; 

 žiak dokáže ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, kde sa učí; 

 žiak dokáže opísať obrázky, vie povedať, čo postavy robia, pomenuje činnosti; 

 žiak dokáže porozprávať o tom, čo rád robí on a ľudia okolo neho; 

 žiak dokáže nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou; 

 žiak vie lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo; 

 

Komunikačné zručnosti 

 Počúvanie s porozumením- žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia, rozumie jednoduchým pokynom, dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu; 

 Čítanie s porozumením – žiak rozumie známym a veľmi jednoduchým vetám, dokáže si utvoriť predstavu o obsahu; 

 Písomný prejav – žiak dokáže napísať krátky list,  vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi, dokáže jednoduchými vetami predstaviť 

seba a iných ľudí, vie si písomne vyžiadať informácie a podať ich ďalej; 

 Prejav ústny – žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za pomoci sformulovania toho, čo chce povedať, dokáže používať jednoduché 

zdvorilostné formulácie a pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má, vie predstaviť seba a iných, rozumie otázkam a pokynom, vie niekoho o niečo 

požiadať, niečo mu oznámiť, dokáže opísať seba a iných ľudí, ktorých pozná; 

 

 

Stratégia vyučovania 

 

Vyučovací proces a metódy by nemali byť priamo sprostredkované vyučujúcim. Vyučujúci dáva impulzy, ktoré žiaka podnietia k samostatným 

a autonómnym učebným aktivitám. Osobitú úlohu pritom zohráva, ako naučiť  žiaka učiť sa. K tomu patrí rozvíjanie a nacvičovanie počúvania, 

čítania a zrakového vnímania s porozumením, a to použitím techník porozumenia počutému, čítanému a videnému. Vyučujúci bude klásť dôraz na: 

 

 rozvoj kritického myslenia – schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie; 



 rozvoj kreatívneho myslenia – hľadať nové spôsoby spájania faktov, vyhýbať sa stereotypu; 

 rozvoj prospoločenského myslenia- schopnosť analyzovať fakty a vyberať informácie v závislosti od potrieb iných ľudí, boj proti sebectvu; 

 myslenie orientované na budúcnosť t.j. schopnosť vnímať zmeny s ohľadom na skúsenosti; 

 

 
PRIEREZOVÉ TÉMY:  Multikultúrna výchova 

      Ochrana života a zdravia 

 Enviromentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Regionálna a tradičná ľudová kultúra 

 Dopravná výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

       Tvorba projektu a prezentačných schopností 

 

 

POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

       5.ročník:  Das neue Deutschmobil 1, pracovný zošit, Testheft,  nahrávky k učebnici;  

  Das Deutschmobil 1, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici 

                 Pingpong Nue 1 

 
Doplnkové učebné materiály: prekladové slovníky; online slovníky  /www.slovnik.sk/;  mapy;  kopírovaný materiál; piesne a básne k daným témam; obrázkový  

demonštračný materiál/ magnetické obrázky, karty pexesá/; lvlastné pracovné listy, powerpointové prezentácie; časopis Kinderspitze, Spitze; 

 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: využívanie dvoch jazykových učební (jedna s Ebeam-tabuľou), využívanie učebne s  ActivBoard-tabuľou, učebňu 

výpočtovej techniky; zverejňovanie prác na stránkach www.zsstefanikalc.sk; 

 

 

METÓDY/FORMY PRÁCE: individuálna, skupinová práca, práca vo dvojiciach, výklad; práca so slovníkom, knihou,  projektová metóda: krátkodobý miniprojekt; 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovnik.sk/
http://www.zsstefanikalc.sk/


 

                             ŠkVP Konverzácia v nemeckom jazyku pre 5. ročník CJ1  
 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. celok Téma 

Obsahový 

štandard 

Medzipredmetové 

vzťahy, prierezové 

témy 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový 

štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX.-X. Komunikačné kompetencie:  

Ústny prejav – dialóg. Žiak vie 

položiť otázku – vie sa opýtať na 

meno, ako sa druhá osoba má, 

opýtať sa na meno tretieho; žiak vie 

podať odpoveď – vie sa predstaviť, 

vyjadriť, ako sa má, vie vyjadriť 

pocity,  ukázať na tretiu osobu; Žiak 

sa vie pozdraviť, odpovedať na 

pozdrav iného, rozlúčiť sa; ovláda 

základné pokyny, vie sa 

ospravedlniť; 

Porozumenie čítanému textu: 
Žiak rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám; Žiak vie 

vybrať na základe textu správnu 

možnosť, vie doplniť informáciu do 

vety; 

Sociolingvistické kompetencie: 
Žiak si uvedomuje a správne 

používa výrazy (pozdravy) 

v rôznych formách prejavu 

(formálny, neformálny, rodinný); 

vie sa ospravedlniť; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 

NEMĆINA 

OKOLO NÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAJTE 

ZOZNÁMTE SA 

Obsah: 

Tu sa hovorí po 

nemecky; 

Nemecky hovoria 

ce krajiny; 

Čo vieš 

o Nemecku? 

Internacionalizmy; 

 

 

 Pozdravy;  

Predstaviť seba 

a iných; 

To som 

ja/miniprojekt/; 

 

 

Multikultúrna 

výchova  
/Poznať kultúrne 

rozdielnosti – rozdielne 

formy pozdravov 

v jednotlivých 

nemecky hovoriacich 

krajinách/; 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /viem sa 

pozdraviť, predstaviť, 

viem hovoriť 

o druhom/ 

 

Geografia 

Orientácia na mape 

Nemecka, poznanie 

hlavných 

a najznámejších miest 

nemecky hovoriacich 

krajín,  

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

CLIL 

Hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach. 

výklad 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopnosí 

 

Povinné: 

a.Slovná 

zásoba, abeceda, 

hláskovanie slov;  

 

b. Vyhľadať 

informácie 

o Nemecku; 

c. Vypracovať 

miniprojektu To 

som ja. 

 

Pracovná 

aktivita žiak 

 

 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(hodnotenie 

obsahovej 

stránky, 

písomného 

prejavu, 

pracovnej 

aktivity 

žiaka, 

tvorivého 

prístupu 

k práci) 
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XI. – 

XII. 

Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav – 

monológ: 

Žiak vie opísať príbuzenské vzťahy, 

žiak vie využívať jednoduché frázy 

a jednoduchými vetami vie 

predstaviť seba (meno, bydlisko, 

vek, pohlavie, obľúbené činnosti) 

a svoju rodinu; 

Čítanie  s porozumením:  

a. Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak porozumie 

obsahu krátkeho textu listu; žiak vie 

priradiť výpoveď k obrázku; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak vie nájsť 

odpoveď na otázku v texte a vie 

zvoliť správnu a nesprávnu 

odpoveď; 

Počúvanie s porozumením:  žiak 

rozumie jednoduchým zvukovým 

záznamom a vie priradiť obrázok 

k informácii; 

Písanie: Žiak pozná stratégiu 

písania pozdravu a vie pozdrav 

napísať:  žiak napíše krátky text – 

pozdrav k Vianociam/; 

Sociolingvistické kompetencie: 

žiak si uvedomuje a správne 

používa výrazy /štruktúra, vykanie 

– tykanie/ v rôznych formách 

prejavu /formálny, neformálny, 

rodinný/; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 

Uplatňuje všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických 

a kultúrnych reálií; 

RODINA  A       

SPOLOČNOSŤ   

Obsah: 
Kto je to?; 

 Kde bývaš?; 

To je moja rodina; 

List o rodine; 

Máš domáce 

zvieratá?; 

Moje obľúbené 

zvieratko/projekt/; 

Kupujeme 

darčeky; 

Vianoce – 

vianočné tradície 

v rodine; 

Vianočné piesne; 

Pozdrav k 

Vianociam 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /moja rodina, 

vzťahy v rodine- 

vnímať a prejavovať 

svoje city/; 

 

Biológia: vonkajšie 

a vnútorné vlastnosti 

zvierat; 

 

Multikultúrna 

výchova /porovnávať 

a poznať vianočné 

zvyky u nás 

s ostatnými krajinami/; 

 

Hudobná výchova 

 /zaspievať pieseň - 

koledu/; 

 

Slovenský jazyk/ 

pozná formu 

a uplatňovanie 

zdvorilostných fráz pri 

písaní pozdravu/; 

 

Mediálna 

výchova/žiak 

vyhľadáva informácie 

o vianočných zvykoch 

u nás a v Nemecku na 

internete/; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí, 

opakovací rozhovor, 

domáca úloha 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a.Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede; 

b.Moje obľúbené 

zvieratko/ 

projekt/; 

c.Napísať 

pozdrav 

k Vianociam;  

 

Ústne 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita 

žiaka 

pri písaní 

pozdravu 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(hodnotenie 

obsahovej 

stránky, 

písomného 

prejavu, 

pracovnej 

aktivity 

žiaka, 

tvorivého 

prístupu 

k práci) 
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I. – II. Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ:  
Žiak vie pomenovať miestnosti, 

jednoduchými vetami vie opísať 

 DOMOV A       

BÝVANIE   

Obsah:  
Odkiaľ 

pochádzaš?; 

Moja rodina a ja.; 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /vnímať 

a prejavovať svoje  

city, vyjadriť svoj 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Povinné: 

 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

Ústne 

skúšanie 

 

Pracovná 

6                                 



činnosti v danej miestnosti; žiak 

opisuje celými vetami základné 

informácie o byte; žiak vie stručne 

a krátkymi vetami charakterizovať, 

ako býva, čo môže robiť doma, 

začať a ukončiť telefonický 

rozhovor, vypočuť a podať 

informácie;  

b. Ústny prejav – dialóg: Žiak vie 

vytvoriť otázku a dať na ňu 

odpoveď; 

Žiak vie v rozhovore vyjadriť 

nesúhlas, opraviť nesprávnu 

informáciu; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie: žiak 

rozumie globálne obsahu 

prečítaného textu; Žiak rozumie 

konkrétnym informáciám v inzeráte 

na hľadanie bytu; 

b. Detailné porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

konkrétnym informáciám, vie určiť 

nesprávnu odpoveď, opraviť 

nesprávny údaj, odôvodniť, čo je 

nesprávne; 

Písomný prejav: 

Žiak pozná stratégiu písania 

inzerátu a inzerát napíše;  

Sociolingvistické kompetencie: 

žiak si uvedomuje a správne 

používa výrazy /štruktúra, vykanie 

– tykanie/ v rôznych formách 

prejavu /formálny, neformálny, 

rodinný/; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 

Doma;                           

Rodiny 

v Nemecku; 

Čo robí rodina, čo 

môžem robiť 

doma; 

Chcel by som.... 

Zariadenie mojej 

izby; 

Ja a moji priatelia 

radi telefonujeme; 

Text: Moja teta 

Cora a mačka 

Fips; 

Hry:  bingo; 

                                                           

názor/ 

Geografia 

/nemecké mestá/ 

 

Multikultúrna 

výchova  
/Ako žijú rodiny 

v Nemecku/;  

 

Slovenský jazyk/ 

formálna stránka 

inzerátu/ 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí, 

opakovací rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Práca s textom 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach, 

výklad 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

syntax, ústne 

odpovede,  

b. Inzerát- 

Hľadáme nový 

dom/ byt; 

c.Fotoalbum/ 

miniprojekt/ 

 

aktivita 

žiaka pri 

tvorbe 

inzerátu- 

Hľadáme 

nový 

dom/byt 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(hodnotenie 

obsahovej 

stránky, 

písomného 

prejavu, 

pracovnej 

aktivity 

žiaka, 

tvorivého 

prístupu 

k práci) 

 

III. – 

IV.  
 Komunikačné zručnosti: 

a. Ústny prejav – monológ: 
Žiak vie opísať, čo má v peračníku, 

čo potrebuje v škole, vie opísať 

vlastnosti a farby vecí, vie určiť, čo 

 

VZDELÁVANIE A 

PRÁCA 

 

Obsah: 

Škola v Nemecku; 

Čo potrebujem 

v škole; 

Školské pomôcky; 

Multikultúrna 

výchova  
/spoznávať školský 

systém v Nemecku/ 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

Ústne 

skúšanie 
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potrebuje k nejakej činnosti;  vie 

prerozprávať text, ako si 

predstavuje báječnú školu, opísať 

obrázok, vie z odpovede vytvoriť 

otázku; žiak vie vyjadriť súhlas, 

nesúhlas, pocity; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

utvoriť otázku a dať na otázku 

odpoveď; žiak vie využiť svoje 

komunikačné schopnosti pri 

kupovaní školských pomôcok; žiak 

vie informovať o rozvrhu hodín 

a pýtať sa na predmety v jednotlivé 

dni; vyjadriť v obľúbený 

a neobľúbený predmet;  

Porozumenie čítanému textu: 

a. Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

základným podstatným 

informáciám v krátkych textoch, vie 

vyjadriť názor o škole; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak vie 

zmysluplne doplniť informácie do 

textu; 

Žiak vie priradiť text k obrázku; 

Počúvanie s porozumením: žiak 

vie doplniť číslo do viet; 

Písomný prejav:  

Žiak píše krátke výrazy  na 

zhotovené kartičky k téme „Škola“ 

vie opísať obsah peračníka a opísať 

jeho vzhľad; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 

V oddelení 

školských 

pomôcok; 

Vyučovacie 

predmety; 

Báječná škola; 

Hra: Odpovedaj 

správne; 

Školské vtipy; 

  

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /vzťahy 

v školskom kolektíve, 

vzájomná pomoc, 

vyjadriť sympatie/; 

 

Mediálna 

výchova/Informatika-

žiak vyhľadáva 

informácie 

o vzdelávaní   

 v Nemecku –

porovnáva s naším 

školským systémom/; 

a precvičovania 

vedomostí , 

opakovací rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach, 

výklad 

ústne odpovede,  

b. Tvorba kariet 

k téme „Škola“ 

Pracovná 

aktivita 

žiaka pri 

tvorbe kariet 

k téme 

„Škola“ 

 

Pracovná 

aktivita – 

hra: 

„Odpovedaj 

správne!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. –VI.   Komunikačné kompetencie: 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: Žiak vie určiť poradie, 

porovnávať; informovať o svojich 

aktivitách počas týždňa, vyjadriť 

obľúbenú činnosť; opraviť 

informáciu; správne vyjadriť časové 

údaje; 

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg: 

Žiak vie nadviazať kontakt v súlade 

s komunikačnou situáciou, pozvať  

kamaráta na oslavu narodenín, vie 

vyjadriť želanie a túžby, čo si želá 

k narodeninám,uviesť všetky 

dôležité informácie; 

Porozumenie čítanému textu: 

žiak rozumie jednoduchému textu 

piesne; Žiak vie doplniť text na 

základe obrázkov; vie priradiť 

k sebe dve spolusúvisiace časti 

textu 

Počúvanie s porozumením: žiak 

chápe vetám a výrazom; vie 

priradiť dve súvisiace informácie 

k sebe; 

Písomný prejav: žiak pozná 

stratégiu písania pohľadnice a 

pohľadnicu vyhotoví; 

Sociolingvistická kompetencia:  

Žiak sa jednoducho vyjadruje 

pomocou základných funkcií jazyka 

pozná základné frázy a ustálené 

spojenia; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje 

si možnosti svojho rozvoja; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

napíše pohľadnicu v MS Word; 

 

VOĽNÝ ČAS -

ZÁLÚBY 

 

Obsah: 

Moje záľuby; 

Aké záľuby má 

tvoj kamarát? 

Čo robíme dnes; 

Časové údaje- 

Deň po dni; 

Dnes má 

narodeniny; 

Želám si.... 

Pohľadnica 

k narodeninám; 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /zmysluplné 

využívanie voľného 

času, vyjadriť svoje 

túžby a želania/;  

 

Hudobná výchova/ 

zaspievať pieseň/ 

 

Slovenský jazyk/ 

formálna stránka 

písania pohľadnice/ 

 

 

Výtvarná výchova: 
tvorba pohľadnice, 

grafická a estetická 

úprava/ 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika- žiak 

využíva na zhotovenie 

– výber pohľadnice 

a vhodnú grafickú 

úpravu- napíše 

blahoželanie v MS 

Word; 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí, 

opakovací rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika, 

ústne odpovede,   

 

b. Pohľadnica- 

blahoželanie k 

narodeninám  

 

c.Písomný prejav 

„Čo si želám 

k narodeninám“ 

Ústne 

skúšanie 

 

 

 
Pracovná 

aktivita 

žiaka 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA  

Zásady hodnotenia na hodinách  

1.   Hodnotenie žiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

2.   Pri hodnotení učiteľ rešpektuje dôstojnosť žiakovej osobnosti - poukázať na nedostatky ale súčasne kladne ohodnotiť správnosť v prejave. 

3.   Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

4.   Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi žiakov na začiatku školského roku. 

5.   Žiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

6.   Konečná známka bude zohľadňovať: uplatňovanie komunikačných zručností pre prezentácii projektov, aktivitu a plnenie domácich úloh. 

7.   Žiak musí byť v polroku minimálne raz ústne preskúšaný. 

8. Žiak na záver každej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od vyučujúceho a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja. 

 

NA HODINÁCH KONVERZÁCIE V NEMECKOM JAZYKU  CJ1 SA V 5. ROČNÍK  DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie úrovne konverzačných schopností); 

b. písomný prejav ( príprava podkladov pre ústne skúšanie; Pozdrav k Vianociam;  Inzerát – Hľadáme nový dom; Blahoželanie k narodeninám; 

 „Čo si želám k narodeninám“ 

c. Miniprojekty (To som ja; Moje obľúbené zvieratko; Karty k téme „Škola“) 

 

 

HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE 

1. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, resp. na jednotlivých stupňoch 

školského vzdelávania v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi.  

2. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní 

základných komunikačných zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

3. Pri hodnotení v predmete cudzí jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra 

odpovede.  

4. Kritériá klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti 

definovanej v platných učebných osnovách a vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov.  

Stupňom 1 - výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, nachádza súvislosti so zadanou 

témou. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa správne jazykové prostriedky a téme primeranú bohatú slovnú zásobu. Vyjadruje sa plynulo a 



súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné, prirodzené a zrozumiteľné. Obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) zodpovedajú 

téme, v prípade, že žiak nedokáže niečo/niekoho pomenovať, dokáže chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Žiak vie presvedčivo argumentovať, obhajovať 

prezentované názory a uvádzať protiargumenty. Výpoveď je takmer gramaticky správna.  

Stupňom 2 - chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú 

úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. Používa takmer vždy primeranú slovnú zásobu a správne jazykové prostriedky. Prerušuje len zriedkavo 

svoj prejav kratšími prestávkami, ktoré sú spôsobené menšími jazykovými nedostatkami. Vplyv materinského jazyka na intonáciu a výslovnosť neovplyvňuje 

zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná 

a žiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Žiak dokáže argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

žiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 3 - dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa 

zväčša téme primeranú slovnú zásobu, nedostatky v používaní jazykových prostriedkov nebránia porozumeniu. Plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu sťažujú 

častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne 

sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale 

nie vždy adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak dokáže prezentovať a do určitej miery 

aj obhájiť, vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 4 - dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je 

zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne 

sťažuje porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. 

Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na 

otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak dokáže pomenovať problémy, ale 

neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.  

Stupňom 5 - nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže 

vyjadriť ani pomocou učiteľa. Používa nevhodnú slovnú zásobu a závažné chyby bránia porozumeniu. Nie je schopný vyjadriť sa samostatne a súvislo. Zlá 

výslovnosť a intonácia celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak nevie odpovedať na otázky. 

Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. Množstvo gramatických chýb 

znemožňuje porozumenie.  

 

HODNOTENIE PROJEKTOV 

 
Obsahová stránka projektu  (5 – 0 bodov) 

 originalita myšlienky, príbehu 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 



 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka projektu (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 

 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie príbehu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 

 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku projektu 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 

Formálna stránka (5 – 0 bodov) 

 projekt je nápaditý, originálny 

 obrázky korešpondujú s textom 

 obrázky a písmo majú výbornú/zlú úpravu 

 pri prezentácii projektu správne používa CJ 

 projekt prezentuje plynule, bez nenáležitých páuz, necháva priestor pre otázky 

 hovorcu je počuť v celej miestnosti 

 

Stupnica  

15 – 13 bodov  stupeň klasifikácie 1 

12 – 10 bodov stupeň klasifikácie 2 

9 – 6 bodov stupeň klasifikácie 3 

5 -  4 body stupeň klasifikácie 4 

3 -  0 bodov  stupeň klasifikácie 5 

Vyučujúci má možnosť prispôsobiť si hodnotenie konkrétnej téme projektu. 

 

HODNOTENIE PÍSOMNÝCH PREJAVOV 

 
Obsahová stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 



Lingvistická stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne použitie časov, slovosled vo vete, ...) 

 v práci sa nevyskytujú gramatické chyby 

 v práci sa vyskytuje zopár gramatických chýb, ktoré však nenarúšajú pochopenie obsahu 

 v práci je mnoho chýb, nevhodný slovosled, ktoré bránia pochopeniu príbehu, vyžadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť využitia slovnej zásoby) 

 v práci je využitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne použitých, čo však neznemožňuje pochopiť hlavnú myšlienku práce 

 v práci sú nevhodné slová, často nesprávne napísané, a tak je samotný obsah nepochopiteľný 

 

Formálna stránka písomného prejavu 

 slohová práca/písomný prejav obsahuje všetky formálne náležitosti /pri pohľadnici: miesto, dátum, oslovenie, adresa, úvodná fráza, záverečná fráza, podpis – 7 

bodov; pri inzeráte: úplnosť potrebných informácií,  – 6 bodov/ 

 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

ŠkVP pre predmet KONVERZÁCIA V NEMECKOM JAZYKU CJ1 v rámci ISCED 2  Jazyk a komunikácia vypracovala Mgr. Zuzana Galádová 


