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NEMECKÝ JAZYK 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 1. stupni – 3. – 4. ročník – CJ1 

Vzdelávacia oblasť: ISCED 1 Jazyk a komunikácia 

 

 

 

1. VZDELÁVACÍ OBSAH PREDMETU 
a. vnímanie a osvojenie si jazyka ako bohatého prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov, názorov, ţelaní; 

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

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

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

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

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

e. rozvoj sebadôvery ţiakov, zodpovednosti za vlastné učenie sa a zmyslu učenia sa cudzieho jazyka;  

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 
3.ročník:  3 hodiny/týţdenne (3 hodiny povinne podľa ISCED 1) 

4.ročník:  3 hodiny/týţdenne (3 hodiny povinne podľa ISCED 1) 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

 

4. PRIEREZOVÉ TÉMY:   Multikultúrna výchova 

      Ochrana ţivota a zdravia 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

       Tvorba projektu a prezentačných schopností 

 

5. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY: Hudobná výchova 

Etická výchova 

Matematika 

Výtvarná výchova 



Prírodoveda 

Slovenský jazyk 

Telesná výchova 

Pracovné vyučovanie 

Informatika 

 

 

 

6. POUŢÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY: Planetino 1, Pracovný zošit, nahrávky k učebnici; prekladové slovníky; online slovníky  /www.slovnik.sk/;    

kopírovaný materiál; vlastné pracovné listy, kresby, powerpointové prezentácie, ActivBoard-cvičenia; www.JetztMalen.de, www.zzzebra.de, www.basteln-

gestalten.de, www.kindergarten-workshop.de, www.colibu.de; Časopis Kinderspitze; 

 

7. MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PROSTRIEDKY: vyuţívanie dvoch jazykových učební (jedna s Ebeam-tabuľou), vyuţívanie učebne s  ActivBoard-tabuľou, 

učebňu výpočtovej techniky; Zverejňovanie prác na stránkach www.zsstefanikalc.sk;  

 

 

 

 

ŠkVP pre predmet NEJ CJ1 3. ročník podľa učebnice Planetino 1 
 

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. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; Ţiak účinne 

spolupracuje vo dvojiciach 

a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak vie rozlíšiť známe 

a neznám slová; Ţiak vie doplniť do 

textu informáciu; 

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie priradiť výraz k obrázku a ho 

ZAČÍNAME! 

 

Obsah: 

Deutsch – Quiz 

Text: Čo tu je? 

Pieseň: ABC; 

Abeceda 

Hra: 

Buchstabenspinne 

Čísla 1 – 12 

Trošku 

matematiky 

Čo je na druhej 

strane? 

Bingo 

Hra: Čierny Peter 

Komiks:  

Hudobná výchova 

(zaspievať pieseň) 

 

Matematika 

(počítanie 

jednoduchých 

príkladov) 

 

Etická výchova 
(význam pozdravov 

v kaţdodennom 

ţivote) 

 

Multikultúrna 

výchova 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Slovná zásoba 

(internacionalizmy, 

pozdravy, hry) 

Abeceda, pieseň 

o abecede 

Čísla do 12, 

vrátane počítania 

jednoduchých 

príkladov;  

 

Písanie: čísla, 

pozdravy, hry; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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pomenovať; ţiak rozoznáva význam 

pokynov, obrázkov, piktogramov 

a nápisov a vie ich pouţiť;  

c.Písomný prejav:    

Ţiak vie napísať jednoduché výrazy 

a uvedomuje si rozdielnosť v písaní 

a hovorení v NEJ; ţiak vie odpísať 

slovo/výraz; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak spieva pieseň; ţiak sa 

vie predstaviť, rozlúčiť, vie určiť 

počet, vie vyjadriť súhlas, nesúhlas; 

ţiak správne vyslovuje slová, výrazy, 

vety; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas; ţiak vie viesť 

jednoduchý dialóg (situácia: hra); 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

rozlúčiť); 

Jazyková kompetencia: 

Ţiak dokáţe odpísať známe slová 

(čísla, pozdravy, hry); ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

 

Slovná zásoba: 
Čísla a matematické 

znamienka; 
Mathematik, Zoo, 

Disco, Telefon, CD, 

Zebra, Supermarkt, 
Internet, Pullover, 

Gitarre; 

Pozdravy Hallo, 
Guten Morgen, 

Guten Tag, Guten 

Abend, Gute Nacht; 
Výrazy: richtig, 

falsch, ja, nein; 

Hry: Tennis, Karten, 
Memory, Basketball; 

Pokyny: Steh auf! 

Setz dich! Setzt euch! 
Hören, Hör zu! 

Sprich! Sprich nach! 

Klatsch! Sing das 

Lied! Schreib! 
Komm! Komm an die 

Tafel! Lies! 

 

Lexikológia: 
Internacionalizmy 

(internacionalizmy) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(hra prináša víťazov 

a aj porazených, 

schopnosť prijať 

prehru) 

 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 



X. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; Ţiak účinne 

spolupracuje vo dvojiciach 

a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová; Ţiak vie doplniť do 

textu informáciu; 

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie priradiť obrázok k výrazu 

a ho pomenovať; ţiak vie na základe 

obrázku určiť správnu a nesprávnu 

odpoveď; ţiak vie logicky usporiadať 

časti textu; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu; ţiak 

rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy, ţiak vie napísať odlišné znaky 

NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak spieva pieseň; ţiak sa 

vie predstaviť, rozlúčiť, vie poloţiť 

otázku, dať na ňu odpoveď, vie opísať 

obrázok jednoduchými výrazovými 

prostriedkami, vie vyjadriť súhlas, 

nesúhlas; ţiak správne vyslovuje 

slová, výrazy, vety; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať   k 

činnosť; ţiak vie viesť jednoduchý 

dialóg (situácia: hra); 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

vyzvať k hre); 

Jazyková kompetencia: 

SPOZNÁVAME 

SA: POĎ, 

ZAHRÁME SA! 

LEKCIA 1 

Obsah: 

Ahoj, Hannes! 

Hádanka: 

Pantomíma; 

Pieseň: Hallo, 

Susi; 

Hry, Áno alebo 

nie? Hráme sa; 

Ahoj Heidi; 

 

Slovná zásoba: 
Hry: Seilspringen, 

Basetball, 

Verstecken, Memory, 
Karten, Würfeln, 

Fußball, Schwarzer 

Peter, Fangen, 

Pantomime; Ich 
weiß, Komm, wir 

spielen! Ach! He! 

Du! Au weia! 

Schule; Komm! Was 
denn? Oder; Hallo, 

Kinder! 

Pokyny: Steh auf! 
Setz dich! Setzt euch! 

Hören, Hör zu! 

Sprich! Sprich nach! 
Klatsch! Sing das 

Lied! Schreib! 

Komm! Komm an die 
Tafel! Lies! 

 

Gramatika: 

1.osoba Pl. 

slovies; 

 

Syntax: 

Jednoduché 

oznamovacie vety; 

Otázka 

s opytovacím 

zámenom „was“ 

Otázky 

s moţnosťou 

odpovede Ja/Nein; 

 

Fonetika: 

Hláska a písmeno 

Hudobná výchova 

(zaspievať pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(hra ako prostriedok 

učenia sa spolupráce, 

vnímania príslušnosti 

istej skupiny 

uvolnenia...) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba, 

výrazy: Hry; 

Výzva Komm, wir 

spielen ... 

a reakcie: Au ja! 

Ach nein! 

Rozprávanie v 1. 

osobe Pl. podľa 

obrázkov; 

Pieseň: Hallo Susi, 

Guten Morgen; 

 

Písanie: Hry, 

pozdravy, čísla; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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Ţiak dokáţe odpísať známe slová 

(čísla, pozdravy, hry); ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

„h“; 

 

Písanie: ostré ß 

X. 

XI. 
Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; Ţiak účinne 

spolupracuje vo dvojiciach 

a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová, na základe počutého 

vie určiť poradie častí príbehu; Ţiak 

vie doplniť to textu informáciu; 

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; dokáţe obmieňať 

jednoduché príbehy; ţiak vie logicky 

usporiadať časti textu; ţiak vie 

doplniť zmysluplne výraz do textu, 

vie spájať slová a vytvárať tak zloţené 

podstatné mená; ţiak rozoznáva 

význam pokynov, obrázkov, 

piktogramov a nápisov a vie ich 

pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy, ţiak vie napísať odlišné znaky 

NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok 

jednoduchými výrazovými 

SPOZNÁVAME 

SA: HRY 

LEKCIA 2 

Obsah: 

Hra: Hľadáme 

dvojicu;  

Vypočítanka: 1,2, 

3 und was kommt 

dann...; 

Dialóg: Hráme sa 

s kockami; 

Takto sa hrajú 

deti; 

Hra: Domino; 

Vypočítanka; Malé 

príbehy; Vyhral 

som; Hráme sa 

s kockami; Čo tam 

pasuje?  

 

Slovná zásoba: 
Hry: Seilspringen, 

Basetball, 

Verstecken, Memory, 
Karten, Würfeln, 

Fußball, Schwarzer 

Peter, Fangen, 
Pantomime; Ich 

weiß, Komm, wir 

spielen! Ich habe..., 

Also los..., 
gewonnen! In; 

Pokyny: Steh auf! 

Setz dich! Setzt euch! 
Hören, Hör zu! 

Sprich! Sprich nach! 

Klatsch! Sing das 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(hra prináša víťazov 

a aj porazených, 

schopnosť prijať 

prehru; 

hra ako prostriedok 

učenia sa spolupráce, 

vnímania príslušnosti 

istej skupiny, 

uvoľnenia...) 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Hranie rolí: „Wir 

spielen Würfeln!“ 

 

Vypočítanka: 

„1,2,3 und...“ 

 

Písanie: Hry, 

pozdravy, čísla; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie  

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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prostriedkami, vie vyjadriť súhlas, 

nesúhlas; ţiak správne vyslovuje 

slová, výrazy, vety; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať k 

činnosť; ţiak vie viesť jednoduchý 

dialóg (situácia: hra); 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

vyzvať k hre); 

Jazyková kompetencia: 

Ţiak dokáţe odpísať známe slová 

(čísla, pozdravy, hry); ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

Lied! Schreib! 
Komm! Komm an die 

Tafel! Lies! 

 

 

Písanie:  

písanie čísloviek; 

písanie slov – 

uvedomovanie si 

rozdielnosti 

písanej 

a hovorenej formy 

v NEJ; 

 

Gramatika: 

Osoboné zámená 

ich, du, wir 

 

XI. 

XII.  
Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja; Ţiak účinne 

spolupracuje vo dvojiciach 

a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová, na základe počutého 

vie určiť poradie častí príbehu;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak vie logicky 

usporiadať časti textu/viet; ţiak vie 

doplniť zmysluplne výraz do textu, 

vie spojiť dve spolu súvisiace 

SPOZNÁVAME 

SA: 

PLANETINO 

LEKCIA 3 

Obsah:  

Planetino 

prichádza; Vieš 

hovoriť 

„planetanisch“? 

Kto som? Text: 

Hráme sa; Tri 

malé príbehy; 

Hádanka: Kto to 

je?  

Cv.: Purzelsätze; 

Kto som ja a kto si 

ty? Vieš to? Kam 

patria tie otázky? 

 

Pieseň: „Hört 

doch in den 

Stuben“; 

Vyrábame si 

Mikuláša; 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(predstavujem sa) 

 

Výtvarná 

výchova/Pracovné 

vyučovanie 
(nakresliť 

obrázok/vytvoriť 

Mikuláša) 

 

Multikultúrna 

výchova (poznávanie 

nemeckej kultúry -  

sviatky: Mikuláš 

a Vianoce 

a porovnávanie so 

slovenskými 

tradíciami) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Otázky: Wer bist 

du? Wer bin ich? 

Wer ist das? 

Odpovede na 

otázky: Ich bin..., 

du bist..., Das ist...; 

Ist das...? Nein, Ja, 

das ist...; 

 

Čítanie: Text „Wir 

spielen“ 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

      11  



informácie (texty, text a obrázok); 

ţiak rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy, ţiak vie napísať odlišné znaky 

NEJ; 

d.Ústny prejav: 

- Monológ: ţiak správne vyslovuje 

slová, výrazy, vety; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať k 

činnosť; ţiak vie viesť jednoduchý 

dialóg (situácia: predstavovanie seba a 

druhých); 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

predstaviť sa, vyzvať k hre); 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Vyuţívanie fantázie a tvorivosti 

ţiakov; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 
 

Pieseň: „O, 

Tannenbaum“; 

Píšeme vianočný 

pozdrav; 

 

Slovná zásoba: 
Wer bist du? Ich 

bin...;  
Wer bin ich? Du 

bist...; 

Wer ist das? Das 

ist...; Ist das...? 

Ja/Nein, das ist...; 

Du bist dran! Jetzt; 
Wir malen! 

gut! 

Pokyny: Steh auf! 
Setz dich! Setzt euch! 

Hören, Hör zu! 

Sprich! Sprich nach! 

Klatsch! Sing das 
Lied! Schreib! 

Komm! Komm an die 

Tafel! Lies!  

 

Gramatika: 

Jednoduché 

oznamovacie vety; 

Otázky 

s opytovacím 

zámenom „wer“; 

Časovanie slovesa 

„sein“ v 1. – 3. 

osobe Sg.; 

 

Fonetika: 

Hláska a písmeno 

„ü“; 

I. 

II.  
Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

SPOZNÁVAME 

SA: DOBRÝ 

DEŇ – 

DOVIDENIA 

LEKCIA 4 

Obsah: 

Dobré ráno, dobrý 

deň; Pieseň: 

Dobré ráno... 

Dobrú noc! 

Smiem sa zahrať? 

Text: Kto to je? 

Komiks: Futbal; 

To viem! 

Dobré ráno! Čo sa 

Hudobná výchova 
(zaspievať pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(pozdravy počas dňa) 

 

Etická výchova (ako 

sa zdvorilo zapojiť do 

hry; sebahodnotenie) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

Slovná zásoba:  

Pozdravy;  Frázy: 

Darf ich 

mitspielen? Was 

macht ihr denn da? 

Ja, klar. Wer ist 

dran. Nichts. Wie 

bitte? Wir machen 

nichts. Wie 

langweilig. Na 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová; na základe počutého 

vie priradiť obrázok k textu;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak vie logicky 

usporiadať časti viet; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu, vie 

priradiť text k obrázku, ţiak vie 

vybrať jednu z moţností; ţiak 

rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy, ţiak vie napísať odlišné znaky 

NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok; 

ţiak spieva pieseň; ţiak správne 

vyslovuje slová, výrazy, vety; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať 

k činnosť, ţiak sa vie opýtať, ak 

nerozumel, vie osloviť staršiu osobu; 

ţiak vie viesť jednoduchý dialóg 

a rozhovor dokáţe obmieňať (situácia: 

zapojenie sa do hry); 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

zapojiť sa do hry); 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

hodí? Purzelsätze; 

Kto?Ako? Čo? 

Divné príbehy; 

To viem! Vieš to 

ešte? To som sa 

naučil; 

 

Slovná zásoba:  

Pozdravy; Darf 

ich mitspielen? 

Was macht ihr 

denn da? Ja, klar. 

Wer ist dran. 

Nichts. Wie bitte? 

Wir machen 

nichts. Wie 

langweilig. Na 

dann, tschüs. 

Herr, Frau;  

Pokyny: Steh auf! 

Setz dich! Setzt 

euch! Hören, Hör 

zu! Sprich! Sprich 

nach! Klatsch! 

Sing das Lied! 

Schreib! Komm! 

Komm an die 

Tafel! Lies! 

 

Gramatika: 

Opytovacie 

zámeno „wie“; 

 

Syntax: 

Otázky; 

Zápor „nichts“ 

 

 

 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

dann, tschüs. Herr, 

Frau;  

 

Čítanie: Dialóg: 

„Darf ich 

mitspielen“ 

 

 



II.  Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová; na základe počutého 

vie určiť logické poradie obrázkov;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak vie logicky 

usporiadať časti viet; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu, ţiak vie 

vybrať jednu z moţností; ţiak 

rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy, ţiak vie napísať odlišné znaky 

NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak správne vyslovuje 

slová, výrazy, vety; ţiak vie opísať 

obrázok; ţiak vie zaspievať pieseň; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať 

k činnosť, ţiak sa vie opýtať, ak 

nerozumel, vie sa opýtať na meno, 

pôvod, vie určiť počet; Pouţíva 

výrazy prekvapenia, porozumenia; 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, vie 

sa opýtať na meno, pôvod); 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

MOJA 

RODINA: 

MOJA MAMA 

LEKCIA 5 

Obsah: 

Komiks; Ahoj, 

mama! Pieseň: 

1,2,3 und 4, 5, 6 

...; 

Príbeh na 

počúvanie; 

Hádţeme kockou 

a kreslíme; Odkiaľ 

pochádzaš? Čo 

chýba? Tajnička; 

Purzelsätze; Čoje 

správne;  

 

Slovná zásoba: 
Familie, Papa, 

Papas, Vater, Väter, 

Mama, Mutter, 
Mütter, Freund, 

Freundin, Freunde, 

mein, meine, dein, 

deine, das ist nicht, 
auch, doch, und, 

Woher kommst du? 

Aus Planetanien; 
Kommt mal rein! 

Wo? Sie, hier, da, 

Computer, Antene, 
Antenen, zeichnen,. 

Ich darf zeichnen; 

Willkommen! 

 

Gramatika: 

Plural 

Určité členy 

v NEJ;  

Opytovacie 

zámeno „wo“, 

„woher“; 

Osobné zámeno 

„sie“ 

Privlastňovacie 

zámená 

mein/meine, 

dein/deine; 

 

Syntax: 

Otázky 

Hudobná výchova 
(zaspievať pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(Som členom rodiny; 

Hra prináša víťazov 

a aj porazených, 

schopnosť prijať 

prehru; hra ako 

prostriedok učenia sa 

spolupráce, vnímania 

príslušnosti istej 

skupiny uvolnenia...) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba: 

Familie, Papa, 

Papas, Vater, Väter, 

Mama, Mutter, 

Mütter, Freund, 

Freundin, Freunde, 

mein, meine, dein, 

deine, das ist nicht, 

auch, doch, und, 

Woher kommst du? 

Aus Planetanien; 

Kommt mal rein! 

Wo? Sie, hier, da, 

Computer, Antene, 

zeichnen,. Ich darf 

zeichnen; 

Willkommen! 

 

Čítanie: „Hallo, 

Mami“; 

 

Pieseň: „1,2,3, und 

4,5,6 wo ist...“ 

 

Písanie čísel, 

členov rodiny 

a privlastňovacích 

zámen; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

s opytovacími 

zámenami; 

III. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak vie logicky 

usporiadať časti textu do 

zmysluplného celku; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu, ţiak vie 

vybrať jednu z moţností; ţiak 

rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy a jednoduché vety, ţiak vie 

napísať odlišné znaky NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok – 

vie ukázať na osobu a predstaviť ju, 

vie odmietnuť odpoveď, korigovať 

nesprávnu informáciu; 

ţiak vie vyjadriť mnoţstvo, vie 

vyjadriť základné informácie o tretej 

osobe (predstaviť ju, opísať vlastnosť, 

vyjadriť vek, postavenie v rodine); 

MEINE 

FAMILIE: 

MEINE 

GESCHWISTER 

LEKCIA 6 

Obsah:  

Moja sestra, 

Hádţeme kockou 

a kreslíme; Pieseň: 

7,8,9 und 10, 11, 

12...;  Pieseň: 13, 

14, 15, 16...; Môj 

brat; Planetino 

posiela E-mail; No 

také čosi;  

Labyrint: ?Moja 

sestra; počítame; 

Malé príbehy; Kde 

je? Čo povieš? 

Koľko rokov?Ei, 

ei, ei! Opýtaj sa 

Steffi; čísla 1-16; 

 

Slovná zásoba: 
Geschwister, 

Schwester, 

Schwestern, super, 

aber, nett, bis, 

dreizehn, vierzehn, 

fünfzehn, 

sechzehn, Bruder, 

Brüdern, er, Ich 

habe keine Lust. 

Quatsch, er/sie 

heißt, doof, alt, 

weiter, na ja! bald, 

bis bald, bei; 

Er/sie ist ... Jahre 

alt; Er/sie ist nicht 

das. Wo ist...? 

Möchtest du 

Hudobná výchova 
(zaspievať pieseň) 

 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

(Moji súrodenci) 

 

Prírodoveda 

(zvláštnosti v ríši 

zvierat) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba: 

Geschwister, 

Schwester, 

Schwestern, super, 

aber, nett, bis, čísla 

1-16, Bruder, 

Brüdern, er, Ich 

habe keine Lust. 

Quatsch, er heißt, 

doof, alt, weiter, na 

ja! bald, bis bald, 

bei; Er/sie ist ... 

Jahre alt; Er/sie ist 

nicht das. Wo ist...? 

Möchtest du 

mitspielen? Wer ist 

dran! 

Frázy:  

Das ist mein 

Bruder/meine 

Schwester. Er/sie 

heißt....; Er/Sie ist 

... Jahre alt; Er ist 

doof... 

 

 

Pieseň „7,8,9 und 

10, 11, 12...“;  

Pieseň: „13, 14, 15, 

16...“; 

 

Čítanie: Moja 

sestra; Môj brat; 

 

Písanie čísel, 

členov rodiny 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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ţiak spieva pieseň; ţiak správne 

vyslovuje slová, výrazy, vety;  ţiak 

pouţíva výrazy radosti, súhlasu; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie odmietnuť, 

vyjadriť súhlas, ţelanie, vie vyzvať 

k činnosť, ţiak sa vie opýtať, ak 

nerozumel, vie osloviť staršiu osobu; 

ţiak vie viesť jednoduchý dialóg ;  

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

pýtať sa na pôvod, charakterizovať 

osobu, zapojiť sa do hry, pýtať sa na 

informácie o tretej osobe); 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; ţiak 

pouţíva základný rozsah výrazov 

týkajúcich sa opisu informácií o tretej 

osobe; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

mitspielen? Wer 

ist dran! 

 

Gramatika: 

Osobné zámeno 

„er“; 

Opytovacie 

zámeno „wo“; 

Privlastňovacie 

zámeno 

mein/meine, 

dein/deine; 

Zápor „nicht“; 

 

Fonetika: Hláska 

„ei“; 

a privlastňovacích 

zámen; 

 

 

IV. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová, vie určiť poradie na 

základe počutého;  

b.Čítanie s porozumením: 

MOJA 

RODINA: MÔJ 

OTEC 

LEKCIA 7 

Obsah:  

Priatelia; Ocko! 

Pieseň 17, 18, 19, 

20; Pieseň: 20, 

19,18, 17; Hra: 

Sitzboogie; 

Pexeso s číslami; 

To hovorí Steffi; 

Čo je to? Domino; 

To je moja rodina; 

 

Slovná zásoba: 

Siebzehn, 

achtzehn, 

neunzehn, 

zwanzig; schon, 

Hudobná výchova 
(zaspievať pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(predstavujem svoju 

rodinu) 

 

Výtvarná výchova 
(nakresliť svoju 

rodinu) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností  

(miniprojekt: Moja 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Projektová 

metóda 

 

Formy: 

Slovná zásoba: 

Čísla 1-20;  

 

Zaspievať celú 

pieseň „1,2,3 ...“; 

 

Miniprojekt: Moja 

rodina; miniprojekt 

obsahuje: Text 

o svojej rodine 

napísaný ţiakom, 

kresbu rodiny; 

Ţiak prezentuje 

svoj plagát 

o rodine a hovorí 

o svojej rodine; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu: 

hodnotenie 

obsahovej, 

estetickej 

stránky 

prezentácie, 

pracovnej 

aktivity ţiaka, 

tvorivého 

prístupu 
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Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu, číslicu 

k slovu; ţiak vie vybrať jednu z 

moţností; ţiak rozoznáva význam 

pokynov, obrázkov, piktogramov 

a nápisov a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy a jednoduché vety, ţiak vie 

napísať odlišné znaky NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok – 

vie ukázať na osobu a predstaviť ju, 

vie odmietnuť odpoveď, korigovať 

nesprávnu informáciu; ţiak spieva 

pieseň; ţiak správne vyslovuje slová, 

výrazy, vety;  ţiak pouţíva výrazy 

radosti, súhlasu; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu, ţiak vie vyjadriť 

súhlas, ţelanie – zapojiť sa do hry,  

vie osloviť staršiu osobu; ţiak vie 

viesť jednoduchý dialóg ;  

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţití 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

opýtať sa na činnosť, zapojiť sa do 

hry); 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; ţiak 

pouţíva základný rozsah 

jednoduchých výrazov týkajúcich sa 

osobných údajov a údajov o tretej 

osobe; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

Hund, Hunde, 

Katze; 

 

Syntax: 

Jednoduché 

oznamovacie vety 

rodina)  

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

k práci 

a samotnej 

prezentácie 

ţiaka pred 

ostatnými; 

 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 



V. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak globálne 

rozumie textu, vie nájsť odpoveď na 

otázku v texte; ţiak vie doplniť 

zmysluplne výraz do textu, ţiak vie 

vybrať jednu z moţností; ţiak 

rozoznáva význam pokynov, 

obrázkov, piktogramov a nápisov 

a vie ich pouţiť;  

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy a jednoduché vety do krátkeho 

súvislého textu, ţiak vie napísať 

odlišné znaky NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok – 

vie ukázať na osobu a predstaviť ju, 

vie odmietnuť odpoveď, korigovať 

nesprávnu informáciu; ţiak správne 

vyslovuje slová, výrazy, vety;  ţiak 

pouţíva výrazy radosti, súhlasu; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu; ţiak vie viesť 

jednoduchý dialóg ;  

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţitím 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

opýtať sa na meno) 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; ţiak 

pouţíva základný rozsah 

MOJA 

RODINA: MOJI 

PRIATELIA 

LEKCIA 8 

Obsah:  

Kto mi píše; 

Odpoveď na list; 

Text: Planetinova 

rodina; Vyrábame 

si Planetina; 

Opýtaj sa 

Planetina; 

Predstavujeme sa; 

Trošku 

„planetanisch“; 

Puzzle: Otázky 

a odpovede; 

Planetinova 

rodina; O alebo ö; 

To som sa naučil; 

Gramatický 

komiks; 

 

Slovná zásoba: 

Eltern, Freundin, 

Freunde, Baby, 

Babys, Kind, 

Kinder, zu Hause, 

Haus, Häuser, 

lieb, sehr, Jahr,  

Schau mal, 

interessant, schön, 

Fußballspieler/-

in, komisch, Na so 

was! Ich heiße..., 

Er,sie, es heißt...; 

Er ist 

doof/nett/lieb; 

 

Fonetika: Hláska 

„ö“; 

 

Syntax: 
Jednoduché 

oznamovacie vety; 

 

Štylistika: 

Formálna úprava 

listu; 

Slovenský jazyk (list 

v NEJ a jeho 

formálna úprava) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(predstavujem seba 

a svojich priateľov) 

 

Etická 

výchova/Osobnostný 

sociálny rozvoj  

(sebahodnotenie, 

hodnotenie svojich 

schopností) 

 

Pracovné 

vyučovanie/ 

Výtvarná výchova 
(vytvárame si bábku) 

 

Telesná výchova 
(pohybová hra) 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Predstaviť seba, 

svojich priateľov; 

 

List o sebe 

a svojich 

priateľoch; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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jednoduchých výrazov týkajúcich sa 

osobných údajov a údajov o tretej 

osobe; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

VI. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

moţnosti svojho rozvoja;  ţiak 

opakuje svoje vedomosti a dopĺňa si 

ich; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

a.Počúvanie s porozumením: 

Ţiak rozumie jednoduchým pokynom; 

Ţiak rozumie výrazom s vizuálnou 

podporou; Ţiak rozumie jednoduchým 

dialógom, vie rozlíšiť známe 

a neznáme slová;  

b.Čítanie s porozumením: 

Ţiak vie čítať s porozumením 

jednoduché texty; ţiak globálne 

rozumie textu, vie nájsť odpoveď na 

otázku v texte; ţiak vie určiť správnu 

– nesprávnu odpoveď; ţiak rozoznáva 

význam pokynov, obrázkov, 

piktogramov a nápisov a vie ich 

pouţiť; ţiak vie prečítať špecifické 

znaky: @, . , 

c.Písanie: ţiak vie bezchybne napísať 

výrazy a jednoduché vety; ţiak pozná 

formálnu úpravu e-mailu a jeho 

povinné zloţky; ţiak vie napísať 

odlišné znaky NEJ; 

d.Ústny prejav: 

-Monológ: ţiak vie opísať obrázok – 

vie ukázať na osobu a predstaviť ju, 

vie odmietnuť odpoveď, korigovať 

nesprávnu informáciu;  

ŠKOLA: MOJA 

TRIEDA 

LEKCIA 9 

Obsah: 

V triede; Otázky; 

Písanie; E-mail; 

Farby; Komiks: 

Priatelia; Tajnička; 

Sch – sch; To je 

moja trieda; 

Maľovanie a čísla; 

Balóny;  

 

Slovná zásoba: 

Meine Klasse, Im 

Klassenzimmer; 

Tafel, Tür, 

Schrank, 

Papierkorb, 

Waschbecken, 

Tisch, Fenster, 

Stuhl; wo, er/sie 

ist hier Lehrer, 

Lehrerin, 

Sportlehrer/ 

Sportlehrerin, 

Deutschlehrerinm 

Junge, Jungen, 

Mädchen, Viele 

Grüße, Farby; 

Danke; Nemecké 

mená; 

 

Fonetika: 
Hláska „sch“ 

 

Syntax: 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 (Ja a moja trieda, 

moja obľúbená farba) 

 

Multikultúrna 

výchova  

(nemecké a slovenské 

mená) 

 

Výtvarná výchova 
(práca s farbou) 

 

Etická výchova 
(význam priateľstva) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba: 

Meine Klasse, Im 

Klassenzimmer; 

Tafel, Tür, Schrank, 

Papierkorb, 

Waschbecken, 

Tisch, Fenster, 

Stuhl; wo, er/sie ist 

hier Lehrer, 

Lehrerin, 

Sportlehrer/ 

Sportlehrerin, 

Deutschlehrerinm 

Junge, Jungen, 

Mädchen, Viele 

Grüße, Farby; 

Danke; Nemecké 

mená; 

Ukázať na 

zariadenie a opísať 

farbu; 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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Ţiak vie ukázať na vec a opísať jej 

farbu;  

ţiak správne vyslovuje slová, výrazy, 

vety;  ţiak pouţíva výrazy radosti, 

súhlasu; 

-Dialóg: Ţiak vie poloţiť otázku, vie 

reagovať na ňu; ţiak vie viesť 

jednoduchý dialóg ;  

Sociolingvistická kompetencia: ţiak 

dokáţe nadviazať základnú 

spoločenskú konverzáciu s vyuţitím 

výrazov zdvorilosti (pozdraviť sa, 

opýtať sa na meno) 

Jazyková kompetencia: ţiak ovláda 

výslovnosť naučených slov; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak 

pracuje s Ebeam/ActivBoard tabuľou, 

perom, vie tabuľu na základe pokynov 

kalibrovať; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma 

ako súčasť istej sociálnej skupiny, 

akceptuje partnerov, učí sa spolupráci; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

Jednoduché 

oznamovacie vety; 

 

Štylistika: 

E-mail; 

 

 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA CUDZÍCH JAZYKOV 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov v 3. ročníku na I. stupni 

a. Hodnotenie ţiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

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

c. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

d. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi ţiakov na začiatku školského roku. 

e. Ţiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

f. Cieľom výuky NEJ na 1. stupni je vzbudiť záujem o cudzí jazyk, sprostredkovať základné vedomosti v nemeckom jazyku, má byť prínosom ku celkovému vývinu 

osobnosti ţiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má viesť ţiaka k poznávaniu jeho vlastnej i cudzej kultúry 

a k jej akceptovaniu, má viesť k rovnováhe medzi pocitom spolupatričnosti a otvorenosťou k svetu bez predsudkov, má učiť ţiaka tolerovať odlišnosti. 

g. Dôleţitým predpokladom na úspešné osvojenie si jazyka je uvoľnená a priateľská  atmosféra . Učiteľ vystupuje ako koordinátor činností, hlavnými aktérmi sú 

ţiaci, ktorí sa majú prejaviť spontánne – bez zábran. Vyučovanie má vychádzať z modelových situácií blízkych reálnemu ţivotu dieťaťa. 

h. Výuka nemeckého jazyka v 3. ročníku má viesť k vlastnej (čo najbezchybnejšej) produkcii s rozlišovaním charakteristických hlások, resp. skupín hlások 



v nemeckom jazyku, k porozumeniu a krátkej reprodukcií jednoduchých textov, k plynulému a bezchybnému prečítaniu a porozumeniu  krátkych textov, 

k jednoduchej ústnej komunikácií vo veku primeraných tematických oblastiach, k bezchybnému odpísaniu krátkeho textu, k napísaniu vlastného textu (podľa 

predlohy), k aktívnemu kladeniu otázok podľa situácií a k správnej odpovedi na ne. V 1. aţ  4. ročníku sa má gramatika osvojovať len prostredníctvom pouţívania 

jazyka, nekladie sa dôraz na gramatické javy. V 3. ročníku sa treba venovať vo väčšej miere čítaniu /verbalizácia - obrázok, piktogram/. 

i. Ţiak je hodnotený známkou a konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné skúšanie, pracovná aktivita ţiaka, miniprojekt; 

j. Ţiak na záver kaţdej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od vyučujúceho a uvedomuje si moţnosti svojho rozvoja. 

 

 

NA HODINÁCH NEJ CJ1 SA V 3. ROČNÍKU DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 

Povinné sú:  

a. ústne odpovede (zisťovanie úrovne slovnej zásoby, zisťovanie aktívneho kladenia otázok a odpovedania na tieto otázky v dialógoch, pri hraní rolí, 

čítanie);  

b. pracovná aktivita ţiaka (pri opakovaní, zapájanie sa do aktivít, ústne a písomné vypracovávanie cvičení);  

c. písanie (slovná zásoba: pozdravy, čísla, hry, privlastňovacie zámená, členovia rodiny; List o sebe a svojich priateľoch – text na doplňovanie; 

Krátky text o sebe a svojej rodine – text vytvorený na základe ukáţkového textu); 

d. Miniprojekt: Ja a moja rodina – plagát; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

ŠkVP pre predmet NEJ CJ1 4. ročník podľa učebnice Planetino 1 
 

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. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách;  

Komunikačné kompetencie: 

Počúvanie s porozumením: ţiak dokáţe 

rozoznať známe slová a slovné spojenia, vie 

slovo ukázať na obrázku, vie vybrať jednu 

z moţností, na základe počutého vie realizovať 

činnosť; 

Čítanie s porozumením: 

Ţiak rozumie základným slovám a slovným 

spojeniam, ţiak si vie urobiť predstavu 

o obsahu aj s vizuálnou pomocou, ţiak vie 

priradiť výraz k obrázku, dva spolu súvisiace 

výrazy; 

Písomný prejav: 

Ţiak vie napísať jednoduché výrazy 

a uvedomuje si rozdielnosť v písaní a hovorení 

v NEJ; ţiak vie odpísať slovo/výraz; 

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav - monológ: 

ţiak správne vyslovuje slová, výrazy, vety; ţiak 

vie celou vetou ukázať na vec, vie vyjadriť 

názor, súhlas, odmietnutie 

b. Ústny prejav – dialóg: 

ţiak vie poloţiť otázku, dať na otázku 

zmysluplnú odpoveď, vie vyjadriť svoj názor, 

pocity, hodnotí; vyjadriť ţelanie, vie 

odmietnuť; 

Sociolingvistická kompetencia: ţiak dokáţe 

nadviazať konverzáciu (hra, vyjadrenie názoru) 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

OBLEČENIE 

(Lekcia 13) 

Obsah: 

Oblečenie 

Hry (Výmena miest, Pexeso) 

Vyrábame si 

Štvorfarebné lotto 

Čo si myslíš? 

 

Slovná zásoba: 

Kleidung, Schaufenster Schal, 

Mantel, Pulli, Rock, Tuch, 

Kleid, Hemd, T-Shirt, Mütze, 

Jacke, Bluse, Hose, 

Handschuhe, Jeans, Stiefel, 

Schuhe,  

Wie findet, wer findet, wer 

möchte, was möchte, anziehen, 

einkaufen, ich finde; super, 

toll, sehr schön, nett, ganz nett, 

nicht so schön, nicht so nett, 

gar nicht schön, doof, du bist 

dran, au ja! Tut mir leid! 

 

Gramatika: 

Určitý člen v N a A 

 

Syntax: 

Otázka s opytovacím zámenom 

„was“, „wer“ 

Výtvarná 

výchova/Pracovné 

vyučovanie 

(vytvoriť plagát) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(hra prináša 

víťazov a aj 

porazených, 

schopnosť prijať 

prehru) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou, 

katalógom; 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba 

Konverzačné 

schopnosti 

(schopnosť 

reagovať 

v rozhovore,  

pouţite 

určitého člena 

v N a A) 

 

Miniprojekt: 

Stránka z 

katalógu + 

prezentácia 

(opis) 

Ústne skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

hodnotenie 

obsahovej, 

estetickej stránky 

prezentácie, 

pracovnej 

aktivity ţiaka, 

tvorivého 

prístupu k práci 

a samotnej 

prezentácie ţiaka 

pred ostatnými; 

 

 

Pracovná aktivita 

ţiaka 

 

Domáca príprava 
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X. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti;  

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repartoáru; 

Komunikačné kompetencie:  

Čítanie s porozumením: ţiak rozumie 

známym slovám, slovným spojeniam a vetám, 

porozumie obsahu čítaného textu, rozumie 

obsahu aj s pomocou vizuálnej podpory, vie 

odpovedať na základe prečítaného odpovedať 

na otázky; ţiak vie priradiť text k obrázku; 

Písomný prejav: 

Ţiak vie napísať slová, slovné spojenia a vety; 

ţiak pozná stratégiu písania listu a jednoduchý 

list napíše; 

Posluch s porozumením: ţiak dokáţe 

rozoznať známe slová a vety, dokáţe 

porozumieť jednoduchým krátky textom; 

Ústny prejav: 

a.ústny prejav – dialóg: ţiak vie viesť 

jednoduchý dialóg: vie poţiadať, vie reagovať 

na poţiadavku, rozumie pokynom, vie vyjadriť 

pokyn, vie vyjadriť súhlas, nesúhlas, korigovať 

odpoveď;  

b.ústny prejav – monológ: ţiak správne 

vyslovuje slovnú zásobu, hovorí vypočítanku; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

ČO SI 

OBLEČIEŠ

? 

(Lekcia 

14) 

Obsah: 

Lyţovanie 

Hra: Modrá, zelená, červená 

a ţltá 

Hádanka 

Baliť kufre 

Obleč si, nasaď si! 

Vypočítanka 

Taká blbosť 

List babke, 

 Klaun Kuno! 

Los! Los! 

 

Slovná zásoba: 

Ich habe, du, hast, er, sie, es, 

hat... Hast du? 

Zieh ... Pulli aus!  

Nimm ..., Mach... auf! Setz 

auf! Mach... zu! Gib mir ...! 

 

 

Gramatika: 

Určitý člen v N a A 

Rozkazovací spôsob 

Časovanie slovesa haben v 1., 

2. os. Sg. a 2. os. Pl.  

 

 

Fonetika: Hláska „z“ 

Slovenský 

jazyk (list v 

NEJ a jeho 

formálna 

úprava) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (hra 

prináša 

víťazov a aj 

porazených, 

schopnosť 

prijať prehru) 

 

Výtvarná 

výchova 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Slovná 

zásoba, 

pokyny NEJ, 

vypočítanka, 

pouţitie 

určitého člena 

v N a A; 

 

Konverzačné 

schopnosti 

(schopnosť 

reagovať 

v rozhovore) 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 
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XI. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

HANNA 

A HEIKE 
(Lekcia 

15) 

Obsah: 

Po telesnej, Pieseň: 1,2,3 

a 4,5,6; Ideme do obchodného 

domu, V oddelení s písacími 

potrebami, V hračkárstve, 

Malé príbehy, To je môj/moje; 

Kde sú moje veci, Zhoda 

alebo nezhoda; V obchodnom 

Hudobná 

výchova 
(zaspievať 

pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

Slovná zásoba 

Pieseň 

Plurál 

Pouţívanie 

privlastňovací

ch zámen 

a osobných 

zámen 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 
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ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie: 

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

jednoduchým textom a na základe vizuálnej 

podpory pochopí obsah textu, vie tvoriť nové 

texty; ţiak vie priradiť slovo k obrázku, vie 

určiť správnu a nesprávnu odpoveď, ţiak vie 

spojiť časti textu do zmysluplného celku, 

vymaľovať obrázok na základe pokynu, číta 

ceny a nápisy v obchode, ţiak vie zatriediť 

konkrétne pojmy k všeobecným; 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

slovám, krátkym jednoduchým textom, vie 

ukázať na obrázok, správne vyslovuje hlásky; 

Písomný prejav: ţiak vie napísať slová 

a krátke vety, uvedomuje si rozdiel medzi 

výslovnosťou a písaním v NEJ; 

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – monológ: ţiak vie určiť 

počet, pozná výrazy pre singulár a plurál 

podstatných mien, vie zaspievať pieseň; 

b.Ústny prejav – dialóg: ţiak vie viesť 

jednoduchý dialóg v obchode, vie vyjadriť 

ţelanie, poďakovať, prečítať cenu; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

dome, Kríţovka, Otázky 

a odpovede; 

 

Slovná zásoba: 

Mein, meine 

Er, sie, es, sie 

Da, hier, Kaufhaus, Schule, 

Sport, Spielsachen, 

Schulsachen, In der 

Schreibwarenabteilung, 

Farbstifte, Hefte, Blätter, 

Scheren, Radiergummis, 

Pinsel, Bücher, Comics, 

Geschichten, Euro, alles für 

die Schule, weg, Wo ist..., Wo 

sind... , Was ist denn los? Er, 

sie, es ist..., sie sind..., Ach, 

danke! Quatsch! 

Číslovky do 20; 

 

Gramatika: 

Privlastňovacie zámená 

mein/e 

Plurál/Koncovky, člen; 

Osobné zámená er, sie, es, sie 

v N 

 

Fonetika: hláska „ck“ 

(poţiadať, 

poskytnúť 

pomoc, 

poďakovať) 

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Domáca 

príprava 

XII. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repartoáru; 

Komunikačné kompetencie: 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

krátkemu počutému textu, vie určiť správnu  

a nesprávnu odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu: Ţiak rozumie 

krátkym vetám a vie určiť na základe počutého 

správnu a nesprávnu odpoveď, ţiak rozumie 

krátkym dialógom aj na základe vizuálnej 

podpory; rozumie textu a vie do textu doplniť 

SRDEČNE 

BLAHOŢE

LÁME 

(Lekcia 

16) 

Obsah: 

Moje narodeniny, 

Majstrujeme a hádame, 

Kimspiel, To neviem, Tinin 

E-Mail., Hra s kockami, 

farby;  

Opakovanie 13-16. Lekcia: 

Čo by si chcel robiť? Slovné 

hviezdy, To som sa naučil, 

Gramatický komiks,  

 

Slovná zásoba: 

Herzlichen Glückwunsch, 

mein Geburtstag, der/die/das 

da? Weg, was machst du denn 

da? Ich denke nach, ich weiβ 

sieben Sachen, von, mein/e; 

 

Výtvarná 

výchova/Prac

ovné 

vyučovanie 
(vytvoriť 

spoločný 

plagát) 

 

Mediálna 

výchova 
(email) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(poţiadať, 

poskytnúť 

pomoc, 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

Slovná zásoba 

Pouţívanie 

privlastňovaci

eho zámena 

a osobného 

zámena 

 

Konverzačné 

schopnosti 

(schopnosť 

opísať farbu 

vecí a ich 

majiteľa, 

aktívne 

pouţívanie 

určitého člena 

a privlastňova

cieho zámena 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 
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informáciu, vie sa na základe písomných 

pokynov zahrať hru; ţiak vie priradiť k sebe 

dve spolu súvisiace odpovede; ţiak pozná 

stratégiu písania emailu, vie čo email 

obsahuje, pozná zdvorilostné frázy (oslovenie, 

ukončenie listu) 

Písomný prejav: ţiak píše slová a krátke vety, 

uvedomuje si rozdielnosť písanej a hovorenej 

formy;   

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – monológ: ţiak vie opísať 

obrázok, vie určiť, komu vec patrí a vyjadriť 

jej vlastnosť;  

b.Ústny prejav – dialóg: ţiak vie poloţiť 

otázku, dať na otázku zmysluplnú odpoveď, 

vie zagratulovať, vie poďakovať; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

Gramatika:  

Privlastňovacie zámená 

mein/e, spojka von, určitý 

člen v N; 

Časovanie slovesa sein vo 

všetkých osobách;  

 

 

 

 

 

poďakovať) individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

mein/e) 

 

 

XII. 

I. 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie:  

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

obsahu jednoduchých textov na základe 

vizuálnej podpory, vie doplniť informáciu do 

textu; ţiak vie vybrať jednu z moţností, ţiak 

vie priradiť obrázok k textu, ţiak vie vytvoriť 

zo slov vetu, vie určiť správne poradie viet; 

Písomný prejav: ţiak vie odpísať krátky text, 

uvedomuje si rozdielnosť v písaní 

a v hovorení; 

Posluch s porozumením: Ţiak rozumie 

krátkemu počutému textu na základe vizuálnej 

podpory;  

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – monológ: ţiak vie opísať 

obrázok, ţiak správne vyslovuje osvojené 

slová, slovné spojenia a vety; 

ČO SA 

DEJE? 

(Lekcia 

17) 

Obsah: 

Do kelu, Komiks: Was ist 

denn los? Vytvárať vlastné 

dialógy; SMS, čo je správne, 

tri malé príbehy, Purzelsätze, 

„ch“, E-mail 

 

Slovná zásoba: 

So ein Mist! Ich kann, Ich 

kann nicht, zur Schule gehen, 

warum kannst du denn nicht? 

Was hast du denn? Kommst 

du? Kommen, simsen,  

 

 

Fonetika: Hláska „ch“ 

Informatika/

Mediálna 

výchova (sms 

správa, e-

mail) 

 

Slovenský 

jazyk 
(formálna 

úprava písania 

emailov) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(schopnosť 

hodnotiť svoj 

deň a svoje 

pocity) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba 

Konverzačné 

schopnosti 

(schopnosť 

tvoriť 

dialógy) 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 
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b.Ústny prejav – dialóg: ţiak vie poloţiť 

otázku, dať na otázku zmysluplnú odpoveď; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

II. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie: 

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

slovám, slovným spojeniam, vie priradiť 

obrázok k textu, vie doplniť slovo do textu, vie 

spojiť dve spolusúvisiace informácie, ţiak vie 

určiť správnu a nesprávnu odpoveď, vie 

vybrať jednu z moţností; 

Písomný prejav: Ţiak vie správne napísať 

slová, slovné spojenia a krátke vety; 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

krátkym textom a na základe počutého vie 

určiť správnu a nesprávnu výpoveď; 

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – Dialóg: ţiak vie poloţiť 

otázku, dať na otázku zmysluplnú odpoveď; 

ţiak vie na základe vizuálnej podpory tvoriť 

dialóg, ţiak vie vyzvať do hry, vie vyjadriť 

zlosť, nadšenie; 

b.Ústny prejav – monológ: ţiak vie opísať 

obrázok (vec, postavu), vie vyjadriť ţelanie, 

vie čítať ceny; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

TAK VEĽA 

VECÍ 
(Lekcia18

) 

Obsah: 

Čo si praješ? Hra: Kde je? 

Poď, zahráme sa; Malé 

príbehy, Hra: Hľadáme 

partnera, Čo urobíme? Kde 

je? Kto to hovorí, Kríţovka, 

Ktorý obrázok sa hodí, Malé 

príbehy, No také čosi; 

chcem.., Čo je správne, Ocko 

na telefóne;  

 

Slovná zásoba: 

Gameboy, Teddybär, Ball, 

CD-Player, Lastwagen, 

Drachen, MP3-Player, Schiff, 

Spiel, Fahrrad, Springseil, 

Skateboard, Auto, Flugzeug, 

Computerspiel, Handy, 

Eisenbahn, Puppe, Gitarre, 

Figuren, Inlineskates, Karten, 

Comics; 

schmutzig, sauber, kaputt, 

ganz, total, neu, alt, fliegen,  

 

Číslovky do 20; 

Výraz: Euro; 

 

Gramatika:  

Časovanie slovies vo 

všetkých osobách; 

Určitý člen v N 

 

Syntax: Otázka 

s opytovacími zámenami 

a bez opytovacích zámen; 

 

Fonetika: Hláska „sp“ 

 

Lexikológia: 
Internacionalizmy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 

Multikultúrn

a výchova 
(internacionali

zmy) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba 

 

Konverzačné 

schopnosti  

(opis 

vlastností 

vecí, 

pouţívanie 

určitého člena, 

schopnosť 

pozvať do hry, 

vyzvať do hry, 

schopnosť 

vyjadriť 

ţelanie) 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 

11 Finančná 

gramotnosť; 



III. Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie: 

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

slovám, slovným spojeniam a vetám na 

základe vizuálnej podpory; 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

slovám, slovným spojeniam, vetám, ţiak vie 

identifikovať vec na základe zvukov;  

Písomný prejav: Ţiak vie napísať gramaticky 

správne slová, slovné spojenia, vety; Ţiak 

pozná stratégiu písania emailu a krátky email 

napíše, ţiak pozná špeciálne znaky - @, vie ich 

prečítať /et/;  

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – monológ: ţiak vie opísať 

obrázok (vie ukázať na vec a uviesť jej 

vlastnosť), ţiak vie zaspievať pieseň; 

b.Ústny prejav – dialóg: ţiak vie na základe 

príkladu tvoriť dialógy; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

POČÚVAŤ 

– HRAŤ SA 

– SPIEVAŤ 
(Lekcia 

19) 

Obsah:  

Čo to je? Hra. Kresliť 

a hádať, Klauni, Pieseň: Dlhy 

a krátky, Hra na klopkanie, 

Písmenková hra, Zhoda 

a nezhoda 

Tu je..., Čo to je? Planetinov 

email, Akí sú? Kríţovka Aké 

sú veci? 

 

Slovná zásoba:  

Dünn, dick, lang, kurz, groβ, 

klein, so, Stuhl, Hund, Würfel, 

Lastwagen, Fahrrad, Auto, 

Schiff, Handy, Flugzeug, 

Computerspiel, Schere, Tür, 

Katze, Gitarre, Eisenbahn, 

Puppe, Kreide, Schuhe, 

Kinder, Inlineskates, 

Filzstifte, Schlange, Pferd 

 

Gramatika: 

Určitý člen v N 

Neurčitý člen v N 

Plural 

Informatika/

Mediálna 

výchova/Slov

enský jazyk a 

literatúra 

(formálna 

úprava písania 

emailu) 

 

Hudobná 

výchova 
(zaspievať 

pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
(schopnosť 

zapojiť sa do 

hry, prijímať 

prehru) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Slovná  

zásoba 

 

Pieseň 

 

Konverzačné 

schopnosti 

(automatizácia

pouţívania 

určitého 

a neurčitého 

člena - opis 

vecí); 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Domáca 

príprava 
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IV. 

V. 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie: 

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

obsahu textu s vizuálnou podporou; Vie určiť 

správnu a nesprávnu odpoveď, vie vybrať 

jednu z moţností, vie odpovedať na otázky; 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

ČO RÁD 

ROBÍŠ? 

(Lekcia 

20) 

Obsah: 

Čo tu tie veci robia? 

Hádanka: Kto čo robí? E-

Mail, Hra na interview, Čo 

robia deti? SMS cez 

prestávku, Kto čo robí? 

Puzzle, Aké nudné? Kríţovka 

Opakovanie: Vieš ešte? 

Opytovacie zámená: wer, was, 

wie, warum, wie viele, wo;  

 

Syntax: Otázky 

s opytovacími zámenami; 

 

Gramatika: Časovanie 

Mediálna 

výchova (e-

mail, sms) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj (ţiak 

sa vie zapojiť 

do hry, 

vzájomná 

komunikácia, 

schopnosť 

prihovoriť sa 

a získať 

informáciu, 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Slovná zásoba 

 

Čítanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 
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obsahu počutého textu s vizuálnou podporou;  

Písomný prejav: ţiak píše gramaticky správne 

slová a slovné spojenia, ţiak vie napísať krátky 

email; 

Ústny prejav: 

Ústny prejav – dialóg: Ţiak vie poloţiť 

otázku, odpovedať na otázku, vie sa opýtať na 

meno, na činnosť jednej alebo viacerých osôb, 

ţiak vie poskytnúť informáciu o činnosť 

vykonávanej jednou alebo viacerými osobami 

(pouţíva gramaticky správne formy slovies); 

Ústny prejav – monológ – ţiak vie vyjadriť 

obľúbenú činnosť; 

Kompetencie v oblasti IKT: ţiak pracuje 

s Ebeam/ActivBoard tabuľou, perom, vie 

tabuľu na základe pokynov kalibrovať; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

slovies v 1. os. Sg. a 3. osobe 

Sg. a Pl.  

schopnosť 

vystupovať 

pred 

spoluţiakmi, 

počúvať sa 

navzájom) 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

V. 

VI. 

Všeobecné kompetencie: 

Ţiak kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si moţnosti svojho 

rozvoja; Ţiak účinne spolupracuje vo 

dvojiciach a v pracovných skupinách, osvojuje 

a dopĺňa základné vedomosti; 

Jazyková kompetencia: ţiak prejavuje 

základné ovládanie gramatických štruktúr, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru; 

Komunikačné kompetencie:  

Porozumenie čítanému textu: ţiak rozumie 

obsahu textu s vizuálnou podporou; ţiak vie 

priradiť obrázok k textu; ţiak rozumie otázke 

a vie na ňu dať zmysluplnú odpoveď; 

Posluch s porozumením: ţiak rozumie 

počutému textu s vizuálnou podporou; 

Písanie: Ţiak vie napísať kratké jednoduché 

gramaticky správne vety, napíše krátky list 

priateľovi; ţiak si uvedomuje rozdielnosť v 

písaní a hovorení v NEJ; 

Ústny prejav: 

a.Ústny prejav – monológ: ţiak samostatne 

hovorí o aktivitách počas týţdňa s vyuţitím 

výrazov dní v týţdni 

 b.Ústny prejav – dialóg: ţiak sa vie opýtať 

na čas, vie dať odpoveď; ţiak si zahrá divadlo; 

Sociálna kompetencia: ţiak sa vníma ako 

súčasť istej sociálnej skupiny, akceptuje 

partnerov, učí sa spolupráci; 

DIVADLO: 

KRÁĽ A 

DUCH 

Obsah: 

Predstavujeme sa, Bernhard 

a princezná Anna, Koľko je 

hodín, Čo robí kráľ Adabert, 

Kráľ a duch, Hodiny odbíjajú 

dvanástu, Scény, Kostýmy, 

Kulisy, Na javisku 

Určovanie času – celé hodiny; 

Plán dňa, Jullin týţden, 

Koľko je hodín, Čo robí 

Martin kaţdý den? Kto čo 

hovorí? Príbeh. Kráľ a duch, 

priatelia na písanie. 

 

Slovná zásoba: 

Schloss, König, Königin, 

Prinzessin, Diener,  Gespenst, 

Unterricht, Montag, 

Dienstag, Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag, 

Samstag, Sonntag, am, Wie 

spät ist es? Schlafen, 

aufstehen, Frühstücken, 

Kaffee trinken, Musik hören, 

reiten, ins Bett gehen, den 

Minister treffen und arbeiten, 

Mittagessen, Abendessen, 

wunderbar; 

 

Hudobná 

výchova 
(zaspievať 

pieseň) 

 

Výtvarná 

výchová/Prac

ovné 

vyučovanie 
(vytvoriť si 

kulisy 

a rekvizity) 

 

Multikultúrn

a 

výchova/SJL 
(rozprávky 

u nás 

a Nemecku) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

(môj plán dňa) 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačn

ých 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Hra 

Metóda 

opakovania 

a precvičovani

a vedomostí 

(rozhovor, 

domáca 

úloha) 

Práca 

s knihou;  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca 

vo dvojiciach. 

výklad 

Slovná zásoba 

Určovanie 

času (celé 

hodiny) 

 

Miniprojekt: 

Môj týţdeň:  

miniprojekt 

obsahuje: opis 

činností počas 

týţdňa, 

kresby/príp. 

fotografie; 

Ţiak 

prezentuje 

svoj plagát 

o aktivitách 

počas týţdňa; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita ţiaka 

 

Domáca 

príprava 

13  



Vyuţívanie tvorivosti a kreativity ţiaka; 

Ţiak pouţíva prekladový slovník, 

predovšetkým online – slovník. 

Gramatika: 

Časovanie slovies – 1. os. Sg.  

Predloţka „am“; 

 

Syntax: Štruktúra 

oznamovacej vety; 

schopností 
(plagát Môj 

týţdeň, hráme 

divadlo Kráľ a 

duch) 

 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA CUDZÍCH JAZYKOV 

 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov v 4. ročníku na I. stupni 

a. Hodnotenie ţiaka má viesť k čo najväčšej objektivite.   

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

c. Za hodnotenie vyučovacieho predmetu je zodpovedný učiteľ. 

d. Učiteľ hodnotí podľa kritérií, s ktorými zoznámi ţiakov na začiatku školského roku. 

e. Ţiak je hodnotený v prvom aj v druhom polroku nezávisle. 

f. Cieľom výuky NEJ na 1. stupni je vzbudiť záujem o cudzí jazyk, sprostredkovať základné vedomosti v nemeckom jazyku, má byť prínosom ku celkovému vývinu 

osobnosti ţiaka a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti, má viesť ţiaka k poznávaniu jeho vlastnej i cudzej kultúry 

a k jej akceptovaniu, má viesť k rovnováhe medzi pocitom spolupatričnosti a otvorenosťou k svetu bez predsudkov, má učiť ţiaka tolerovať odlišnosti. 

g. Dôleţitým predpokladom na úspešné osvojenie si jazyka je uvoľnená a priateľská  atmosféra . Učiteľ vystupuje ako koordinátor činností, hlavnými aktérmi sú 

ţiaci, ktorí sa majú prejaviť spontánne – bez zábran. Vyučovanie má vychádzať z modelových situácií blízkych reálnemu ţivotu dieťaťa. 

h. Výuka nemeckého jazyka v 4. ročníku má viesť k vlastnej (čo najbezchybnejšej) produkcii s rozlišovaním charakteristických hlások, resp. skupín hlások 

v nemeckom jazyku, k porozumeniu a krátkej reprodukcií jednoduchých textov, k plynulému a bezchybnému prečítaniu a porozumeniu  krátkych textov, 

k jednoduchej ústnej komunikácií vo veku primeraných tematických oblastiach, k bezchybnému odpísaniu krátkeho textu, k napísaniu vlastného textu (podľa 

predlohy), k aktívnemu kladeniu otázok podľa situácií a k správnej odpovedi na ne. V 1. aţ  4. ročníku sa má gramatika osvojovať len prostredníctvom pouţívania 

jazyka (určitý člen v N a A, neurčitý člen, osobné zámená, časovanie slovies). V 4. ročníku sa pozornosť okrem čítania /verbalizácia - obrázok, piktogram/ venuje 

pozornosť aj písaniu. 

i. Ţiak je hodnotený známkou a konečná známka bude zohľadňovať: ústne odpovede, písomné skúšanie, pracovná aktivita ţiaka, domáca príprava,  miniprojekt; 

j. Ţiak na záver kaţdej lekcie kriticky zhodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu od vyučujúceho a uvedomuje si moţnosti svojho rozvoja. 

 

 

 



 

 

HODINÁCH NEJ CJ1  SA V 4. ROČNÍKU  DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 

Povinné sú:  

a. ústne odpovede (zisťovanie úrovne slovnej zásoby, zisťovanie aktívneho kladenia otázok a odpovedania na tieto otázky v dialógoch, konverzačné 

schopnosti, čítanie);  

b. pracovná aktivita ţiaka (pri opakovaní, zapájanie sa do aktivít, ústne a písomné vypracovávanie cvičení);  

c. domáca príprava  

d. písanie (slovná zásoba, slovné výrazy, vety; Ţiak tvorí krátke texty: e-mail, list, opis aktivít) 

e. Miniprojekt: Stránka z módneho katalógu – plagát (1. polrok), Môj týţdeň – plagát (2. Polrok); 

 

 

 

HODNOTENIE ÚSTNEJ ODPOVEDE 

1. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň ţiaka 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 vyuţívaní 

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 poţadovanou úrovňou ovládania cudzieho jazyka a náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti 

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

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

témou. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Pouţíva 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, ţe ţiak nedokáţe niečo/niekoho pomenovať, dokáţe chýbajúce výrazy nahradiť opisnou formou. Ţiak vie presvedčivo argumentovať, obhajovať 

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

Stupňom 2 - chválitebný sa ţiak 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. Pouţíva takmer vţdy 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. Ţiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Slovná zásoba je primeraná 

a ţiak väčšinou vyjadrí chýbajúce slová vhodným výrazom. Ţiak dokáţe argumentovať a zaujať stanovisko k odlišnému názoru. Ojedinelé gramatické chyby 

ţiaka neovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu.  

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

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

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

sťaţuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je väčšinou primeraný, ţiak potrebuje na udrţanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je primeraná, ale 

nie vţdy adekvátna danej téme, ţiak pouţíva aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáţe len sporadicky opísať. Ţiak dokáţe prezentovať a do určitej miery 

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

Stupňom 4 - dostatočný sa ţiak 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 pouţíva nesprávne jazykové prostriedky, čo značne 

sťaţuje porozumenie. Závaţné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, ţiak reaguje len krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. 

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

otázky učiteľa. Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme ţiak častejšie pouţíva nesprávne výrazy. Ţiak dokáţe pomenovať problémy, ale 

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

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

vyjadriť ani pomocou učiteľa. Pouţíva nevhodnú slovnú zásobu a závaţné 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, ţiak nevie odpovedať na otázky. 

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

znemoţňuje porozumenie.  

Hodnotenie testov a malých písomných prác 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

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 pouţitie 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, vyţadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť vyuţitia slovnej zásoby) 

 v práci je vyuţitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne pouţitých, čo však neznemoţňuje 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 pouţíva CJ 

 projekt prezentuje plynule, bez nenáleţitých 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 moţnosť prispôsobiť si hodnotenie konkrétnej téme projektu. 

 

HODNOTENIE SLOHOVÝCH PRÁC 
Obsahová stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

 logická organizácia príbehu, logické spájanie myšlienok 

 pochopiteľnosť obsahu 

 

Lingvistická stránka slohovej práce (5 – 0 bodov) 

Gramatika (správne pouţitie 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, vyţadujú si veľké úsilie čitateľa alebo poslucháča na jeho pochopenie 

Slovná zásoba (hláskovanie, vhodnosť vyuţitia slovnej zásoby) 

 v práci je vyuţitá vhodná slovná zásoba 

 v práci je zopár slov nesprávne pouţitých, čo však neznemoţňuje pochopiť hlavnú myšlienku práce 

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

 

Formálna stránka slohovej práce  

 slohová práca obsahuje všetky formálne náleţitosti /pri liste: miesto, dátum, oslovenie, úvodná fráza, záverečná fráza, podpis – 6 bodov; pri pozvánke: miesto, 

dátum, oslovenie, miesto konania, dátum podujatia, dátum narodenia, činnosti, ktoré sa budú vykonávať – 7 bodov/ 

 

Stupnica  
100% - 90%    :1 

89%-70%        :2 

69%-50%        :3 

49%-30%        :4 

29%-0%          :5 

 

ŠkVP  pre predmet NEJ CJ1 podľa ISCED 1 vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová 


