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

 

NEMECKÝ JAZYK 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni – 5. – 9.  ročník – CJ1 

Vzdelávacia oblasť: ISCED 2 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, želaní; 

b. 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; 

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

d. 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;  

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

 

2. ČASOVÁ DOTÁCIA 
5. ročník: 4 hodín/týždenne (3 hodiny povinne podľa ISCED 2 pre predmet NEJ, 1 rozširujúca hodina) 

6. ročník: 3 hodiny (3 hodiny povinne podľa ISCED 2 pre predmet NEJ) 

7. ročník: 3 hodiny (3 hodiny povinne podľa ISCED 2 pre predmet NEJ) 

8. ročník: 3 hodiny (3 hodiny povinne podľa ISCED 2 pre predmet NEJ) 

9. ročník: 3 hodiny (3 hodiny povinne podľa ISCED 2 pre predmet NEJ) 

 

 

3. DELENIE: na skupiny v rámci ročníku 

 

4. 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 



5. POUŽÍVANÉ UČEBNÉ MATERIÁLY:  
 

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

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

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

  Das Deutschmobil 1/2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici; 

7.ročník: Das neue Deutschmobil 2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici; 

  Das Deutschmobil 2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici; 

8.ročník: Das neue Deutschmobil 2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici; 

  Das Deutschmobil 2, pracovný zošit, Testheft, nahrávky k učebnici; 

9.ročník: Das Deutschmobil 3, pracovný zošiť, Testheft, nahrávky k učebnici; 

 

Doplnkové učebné materiály: prekladové slovníky; online slovníky  /www.slovnik.sk/;  mapy;  kopírovaný materiál; vlastné pracovné listy, powerpointové 

prezentácie, ActivBoard-cvičenia, časopis Kinderspitze, Spitze; 

 

 

6. 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; 

 

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

miniprojekt; hra, CLIL, učenie sa na stanovištiach, tvorivé zážitkové učenie; 

 

Aktivity podporujúce praktické využívanie nemeckého jazyka: Jazykový týždeň, písanie listov v CUJ so spolužiakmi zo ZŠ v Pardubiciach 

 

Ako výrazný prvok pri učení sa nemeckého jazyka vyžívame Európske jazykové portfólio ako významný prvok autoevalvácie učenia sa CUJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ŠkVP pre 5. ročník CJ1 podľa Das neue Deutschmobil 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. Komunikačné kompetencie: 

Žiak pozná typické hlásky a hláskové 

spojenia, pozná nemeckú abecedu, vie 

hláskovať slová, pozná rozdielne 

samohlásky a spoluhlásky oproti 

slovenskému jazyku; 

Jazykové kompetencie: žiak dokáže 

vyhláskovať svoju adresu, štátnu 

príslušnosť, ostatné osobné údaje; 

LEKCIA 1: 

POČÚVAM A 

ČÍTAM 

Obsah: 

Prízvuk; 

Typické hlásky 

a hláskové 

spojenia; 

Internacionalizmy; 

Abeceda; 

Pieseň: Das ABC-

Lied; 

Hry k abecede; 

Multikultúrna 

výchova /Upozorniť na 

špecifiká výslovnosti 

a rozdielnosť písania 

písmen v NJ/; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Povinné: 

Slovná 

zásoba, abeceda, 

hláskovanie slov 

(ústna odpoveď) 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

9  

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 

Lekcia 2 

AHOJ, TO 

SOM JA! 

Obsah: 
Pozdravy; 

Predstaviť seba 

a iných; 

Hry: Flugball, 

Personenraten 

Pieseň: 

Schlaumeier-Rap 

Skeč: Hexen-

Szene; Hallo, 

hallo!; 

Gramatika: 
1. a 2. osoba Sg. 

slovesa sein, heißen; 
Osobné zámeno: 1. 

a 2. osoba; 

Opytovacie zámená: 
wer, wie; 

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/ 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie) 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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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; 

Lexikológia: 

Základné frázy: 
Hallo, wie geht´s? 

Wer bist du? Wie 
heißt du? Wer bin 

ich? Wie heiße ich? 

Wer ist das?; 
Ospravedlnenie 

sa; 

Syntax:  

Oznamovacia 

veta; 

Opytovacia veta; 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

X. – 

XI. 
Komunikačné kompetencie:  

a. Samostatný ústny prejav:  
Žiak vie vyjadriť súhlas, nesúhlas; Vie 

tvoriť jednoduché výpovede o sebe 

a druhých /predstaviť, opísať 

obľúbenú činnosť/; 

Žiak vie zaspievať pieseň v NJ; žiak 

hovorí naspamäť rým; 

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg: žiak vie položiť otázku a dať 

na ňu odpoveď; 

Počúvanie s porozumením:  Žiak 

rozumie základným informáciám 

v krátkych zvukových záznamoch, vie 

priradiť k sebe dve spolusúvisiace 

informácie; vybrať jednu z možností; 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie jednoduchým textom /email/, 

a vetám; vie doplniť výraz do textu, 

priradiť odpoveď k otázke; vie 

odpovedať na otázku využitím textu; 

Pragmatické kompetencie:  

Žiak používa najfrekventovanejšie 

konektory na spájanie jednoduchých 

viet potrebných na vyrozprávanie 

alebo opis príbehu v logickom 

časovom slede; 

Žiak využíva prekladový slovník 

a vyhľadáva v ňom slová; 

Všeobecné kompetencie: Žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

Lekcia 3 

TO RÁD 

ROBÍM 

Obsah:  
Voľný čas 

a koníčky; 

Hry: Pantomíma, 

hádanky, bingo; 

Rým: Gute Nacht; 

Základné číslovky 

0-10; 

Tanečná pieseň; 

Email; Odpovedať 

na email; 

Gramatika: 

Osobné zámená: 

1. - 3. osoba Sg; 

Slovesá: časovanie 

slovies 

v prítomnom čase 

v 1. - 3. osobe Sg.; 

Časovnie slovies 

končiacich sa na –

en, -ern, -eln; 

Syntax: 

Tvorba otázok,  

Tvorba otázok 

s opytovacím 

zámenom was; 

Spojka: und, oder 

Hudobná výchova 

 /zaspievať pieseň/; 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /voľný čas 

žiaka/; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, syntax 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

b. Stránka do Mein 

Ich - Buch 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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svojho rozvoja; 

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 

listu a vie jednoduchý list napísať: 

žiak napíše krátky text – list k danej 

téme /predstaviť sa na základe 

otázok/; 

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;  

Lekcia 4 

TO JE MOJA 

RODINA 

 

Obsah: 

Rodina Härtel - 

rodokmeň, 

fotoalbum; Mapa 

Nemecka; 

Návšteva u babky;  

Rodinné puzzle; 

Rodiny v Berlíne; 

Pieseň Wide-Wide-

Wenne; 

Domáce zvieratá, 

domáce predmety; 

Gramatika: 

Časovanie slovesa 

sein vo všetkých 

osobách; 

Osobné zámená: 

3. osoba Pl.; 

Určitý a neurčitý 

člen v N; 

Privlastňovacie 

zámeno mein, 

dein- v N; 

Predložka von; 

Syntax:  
Vetné modely; 

Inverzia; 

Otázky: 

Opytovacia veta 

s Wo? Wie? Áno – 

Nie otázky; 

Geografia 

/nemecké mestá/ 

 

Hudobná výchova 

/zaspievať pieseň/; 

 

Multikultúrna 

výchova  
Ako žije rodina 

v hlavnom meste 

v Berlíne; 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj /moja rodina/ 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie, 1. písomná 

slohová práca – Ja 

a moja rodina - list) 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Ich und 

meine Familie 

Ústne 

skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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XII. – 

I.  
Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať základné informácie o tretej 

osobe na základe bodov; vie hovoriť 

o sebe /predstaviť sa, vyjadriť 

obľúbenú činnosť/; 

Žiak vie vyjadriť nesúhlas, odmietnuť, 

opraviť informáciu 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak sa vie 

zapojiť do krátkeho rozhovoru, vie 

začať a ukončiť telefonický rozhovor, 

podať v ňom konkrétnu informáciu, 

opraviť informáciu v rozhovore; vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  žiak vie 

priradiť text k obrázku, priradiť 

k otázke odpoveď, rozumie bežným 

otázkam; rozumie označeniam na 

ŠPZ, pozná medzinárodné označenie 

krajín; 

Počúvanie s porozumením:  

Žiak porozumel slovným spojeniam 

a výrazom vzťahujúcim sa bežné 

oblasti /čítanie adries, 

medzinárodných štátnych značiek/, 

Žiak vie doplniť informáciu, vie 

zvoliť správnu a nesprávnu odpoveď; 

Písomný prejav: Žiak vie stručne 

a krátkymi vetami predstaviť 

a charakterizovať osoby a veci, vie 

pokračovať vo vete. Odpovedať na 

otázku, vie zapísať adresy; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:    žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja;            

Lekcia 5 

ODTIAĽ 

POCHÁDZAM 

 

Obsah: 

Nemecky 

hovoriace krajiny, 

mestá, 

pamätihodnosti, 

mapa Nemecka; 

Číslovky do 100; 

Čítanie cien; 

ŠPZ; 

Telefonujeme; 

Vek, pôvod; 

Interview; 

Hra: Personen 

Quiz; 

Gramatika: 

Časovanie silných 

slovies – zmeny 

samohlások v 2. 

a 3. osobe; 

Otázky: Wo? 

Woher, Wie viel? 

Zápor nicht; 

Syntax:  

Vetné modely; 

 

Geografia 

Orientácia na mape 

Nemecka, poznanie 

hlavných 

a najznámejších miest 

nemecky hovoriacich 

krajín, najdôležitejšie 

pamätihodnosti; 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Dejepis, Hudobná 

výchova – poznanie 

známych osobnosti 

z oblasti dejepisu 

a hudby; 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Meißen 

– portrét mesta 

Ústne 

skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie  

 

 
Pracovná 

aktivita žiaka 
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I. – II.  Komunikačné kompetencie: 

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

jednoduchými vetami vie opísať 

činnosti v danej miestnosti; žiak 

opisuje celými vetami základné 

informácie o byte; 

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; 

Žiak rozumie konkrétnym 

informáciám v jednoduchých 

písaných materiáloch – list; vie nájsť 

odpoveď na otázku; 

Písomný prejav: 

Žiak pozná stratégiu písania listu a list 

napíše; dokáže vyplniť jednoduché 

registračné formuláre s osobnými 

údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa; 

Žiak vie stručne a krátkymi vetami 

charakterizovať, ako býva, využíva 

svoju kreativitu a izbu nakreslí; 

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; 

Lekcia 6 

TU BÝVAM 

Obsah: 

Dom rodiny 

Frosch; 

Izby a nábytok; 

Text: SOS 

Kinderdorf; 

Wienerwald; 

Hľadanie bytu 

inzeráty; 

Urobiť interview; 

Hry: Zimmer-

Quiz; 

Möbel-Rap; 

Gramatika: 

Časovanie silných 

slovies  vo 

všetkých osobách 

–  zmena 

samohlásky v 2. 

a 3. osobe; 

Časovanie slovesa 

sein vo všetkých 

osobách; 

Určitý, neurčitý 

člen, zápor kein/e 

v N; 

Lexikológia:  
Kompozita 

Štylistika:  

Osobný list; 

Multikultúrna 

výchova 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: SOS 

Kinderdorf a jeho 

pomoc deťom 

v Nemecku  

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Meißen 

– portrét mesta 

Ústne 

skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie  

 

 
Pracovná 

aktivita žiaka 
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II. – 

III. 
Komunikačné zručnosti: 

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

vie opísať vlastnosti a farby vecí, 

osôb, zvierat; vie určiť, čo potrebuje 

k nejakej činnosti;  vie vyjadriť 

obľúbenú farbu; vie prerozprávať text, 

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; 

Porozumenie čítanému textu: 

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak rozumie základným 

podstatným informáciám v krátkych 

textoch; 

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 jednoduché vety, 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; 

Lekcia 7 

MOJE 

ŠKOLSKÉ 

POMÔCKY 

Obsah: 

Školské pomôcky;  

Farby; 

Vlastnosti osôb 

a vecí; 

Opis osôb a vecí; 

Williho hádanka 

o školských 

pomôckach; 

Výlet na bicykloch 

Na návšteve 

v rôznych školách 

Gramatika:  
Slovesá brauchen, 

haben a ich 

časovanie; 

Akuzatív určitého, 

neurčitého člena 

a záporu kein; 

Biológia: vonkajšie 

a vnútorné vlastnosti 

zvierat a rastlín; 

 

Výtvarná výchova: 

mandala; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Takto 

bývam! 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 
Písomné 

skúšanie  

 
Pracovná 

aktivita žiaka 
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III. – 

IV.  
Komunikačné kompetencie: 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: Žiak vie určiť poradie, 

porovnávať; informovať o svojich 

aktivitách počas týždňa, vyjadriť 

obľúbenú činnosť; opraviť 

informáciu;  

b. Ústny prejav – dialóg: Žiak vie 

informovať o rozvrhu hodín a pýtať sa 

na predmety v jednotlivé dni; uviesť 

záujmy; Vyjadriť v obľúbený 

a neobľúbený predmet, vyjadriť 

Lekcia 8 

MÔJ 

TÝŽDEŇ 

 

Obsah: 

Dni v týždni, Plán 

týždňa, Rozvrh 

hodín, vyučovacie 

predmety; Maxov 

rozvrh hodín; 

Časové údaje; 

Pieseň: Jeder singt 

so gut er kann; 

Príbeh: Brémski 

mestskí muzikanti; 

Gramatika: 

Multikultúrna 

výchova: 

(poznanie klasického 

príbehu o „Brémskych 

mestských 

muzikantoch“ 

 

Škola v Nemecku 

(predmety, vybavenie, 

školské akcie); 

 

Osobnostný a sociálny 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie; 

Rozhovor; 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(hodnotenie 

obsahovej 
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v rozhovore súhlas - nesúhlas; 

Viesť jednoduchý telefonický dialóg;  

Počúvanie s porozumením: Žiak vie 

určiť správne poradie; selektívne 

vybrať správnu možnosť; 

Čítanie s porozumením: detailne 

porozumie textu – žiak vie vybrať 

konkrétnu požadovanú informáciu; 

žiak rozumie piktogramom; 

Písomný prejav: žiak vie dokončiť 

vetu, vytvoriť rozhvrh hodín; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: 

Uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických 

a kultúrnych reálií (škola v Nemecku); 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Žiak využíva svoju kreativitu pri 

tvorbe miniprojektu; 

Sloveso finden – 

nájsť, myslieť, 

považovať; 

Časovanie slovies 

s odlúčiteľnou 

predponou vo 

všetkých osobách; 

Rádové číslovky; 

Predložka am+dni 

v týždni 

Časové údaje; 

Syntax: 

Vetné modely – 

slovesá 

s odlúčiteľnou 

predponou; 

rozvoj žiaka: plán 

týždňa; 

 

Hudobná výchova: 
zaspievať pieseň; 

 

Výtvarná výchova: 
tvorba rozvrhu, práca 

s farbou, grafická 

a estetická úprava; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností : Škola a ja 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác; 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Môj 

týždeň v škole 

 

c. Miniprojekt: 

Škola a ja! 

 

 

stránky, 

písomného 

prejavu, 

pracovnej 

aktivity žiaka, 

tvorivého 

prístupu 

k práci) 

 

V. Komunikačné kompetencie: 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: Žiak sa vie poďakovať, 

vyjadriť želanie, niekoho pozvať, 

poďakovať sa, vie vyjadriť súhlas, 

nesúhlas, pocity; 

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg: 

Žiak sa vie zapojiť do telefonického 

rozhovoru a pozvať v ňom kamaráta; 

vie začať i ukončiť rozhovor, 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 pozvánky a pozvánku 

vyhotoví; 

Lekcia 9 

MÔJ ROK 

Obsah:  

Williho kalendár, 

mesiace, ročné 

obdobie, dátum; 

Oslava, sviatky, 

narodeniny; 

Hra: Hádanka 

Pieseň o 4 ročných 

obdobiach 

Gramatika: 

Sloveso 

„einladen“ 

Modálne slovesá 

wollen, möchten; 

Neurčité zámeno 

man; 

Časové údaje + 

predložkové 

väzby: im, vor, 

nach, zu; 

Väzba im+mesiac, 

ročné obdobie 

Štylistika:  

Informatika/Mediálna 

výchova: 

Pozvánka; 

 

Hudobná výchova: 
zaspievať pieseň; 

 

 

Multikultúrna 

výchova: poznanie 

tradícií počas sviatkov 

a vnímanie rozdielnosť 

ich uctievania 

v nemecky hovoriacich 

krajinách a na 

Slovensku; 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie; 

Rozhovor; 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác; 

Projektová 

práca; 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie, 2. 

písomná slohová 

práca - Pozvánka) 

 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: Moje 

školské pomôcky 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

15  



Sociolingvistická kompetencia:  

Žiak sa jednoducho vyjadruje 

pomocou základných funkcií jazyka 

ako je napríklad pozvánka; 

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 pozvánku v MS Word; 

Pozvánka; práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

V. – 

VI. 
Komunikané kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

informovať o svojich aktivitách počas 

týždňa, vie opísať sled obrázkov 

využívajúc časové údaje;; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

viesť jednoduchý telefonický dialóg, 

vie začať a ukončiť rozhovor;  

Čítanie s porozumením:  

Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v jednoduchých písaných materiáloch: 

leták príchodov a odchodov, vie nájsť 

konkrétnu informáciu; 

Počúvanie s porozumením: žiak 

pochopil obsah počutého textu, vie 

priradiť k sebe dve spolu súvisiace 

informácie; 

Písomný prejav:  žiak vie 

jednoduchými vetami opísať 

jednotlivé činnosti počas dňa, žiak 

využíva svoju kreativitu a text doplní 

obrázkami, kresbami; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri tvorbe stránky do Mein 

Ich-Buch – nakreslí obrázky 

k jednotlivým činnostiam; 

Lekcia 10 

MÔJ DEŇ 

Obsah: 

Určovanie času; 

Odlety a prílety – 

leták; 

Pondelok u rodiny 

Bergerovcov; 

Sabínin plán dňa; 

Kalendár podujatí; 

 

Gramatika: 

Výraz es gibt + A; 

Predložky: 

von...bis; 

Opytovacie 

zámeno: wie viel; 

Predložka in; 

 

Syntax: 

Vetné modely – 

pozícia slovesa vo 

vete; 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj: plán dňa; 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie; 

Rozhovor; 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác; 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia, 

syntax, štylistika 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

b. Stránka do Mein 

Ich-Buch: To je 

moja nedeľa 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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NA HODINÁCH NEJ  CJ1 SA V 5. ROČNÍKU PODĽA UČEBNICE DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. Veľká písomná práca po každej lekcii /9 písomných prác v školskom roku/; 

d. 1. písomná slohová a 2. písomná slohová práca (1.polrok: List kamarátovi o svojej rodine; 2. polrok: Pozvánka); 

e. Miniprojekty (Škola a ja!); 

 

 

 

 

ŠkVP NEJ pre 5. ročník CJ1 podľa Das Deutschmobil 1 
 

Čas. 

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. Komunikačné kompetencie: 

Žiak pozná typické hlásky a hláskové 

spojenia, pozná nemeckú abecedu, 

vie hláskovať slová, pozná rozdielne 

samohlásky a spoluhlásky oproti 

slovenskému jazyku; 

Jazykové kompetencie: žiak dokáže 

vyhláskovať svoju adresu, štátnu 

príslušnosť, ostatné osobné údaje; 

POČÚVAM 

A ČÍTAM 

 

Obsah: 

Prízvuk; 

Typické hlásky 

a hláskové 

spojenia; 

Abeceda; 

 

Multikultúrna 

výchova 

/Upozorniť na 

špecifiká 

výslovnosti 

a rozdielnosť 

písania písmen 

v NJ/; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

Slovná zásoba, 

gramatické 

pravidlá, 

konverzácia (ústne 

skúšanie, pracovná 

aktivita žiaka) 

Ústne skúšanie 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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výklad 

IX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné kompetencie:  

Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku; predstaviť sa, 

povedať meno; Spýtať sa niekoho na 

to, ako sa má; Žiak vie pozdraviť, 

žiak vie odpovedať na pozdrav, 

rozlúčiť sa; 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

rozumie známym slovám, 

jednoduchým vetám;  

Žiak vie vybrať správnu možnosť; 

Sociolingvistická kompetencia: 
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; 

PREDSTAVUJEM 

SA 

LEKCIA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  
Návšteva v triede; 

Stretnutie stríg; 

Sketch; 

Gramatika: 

1. a 2. osoba Sg. 

slovesa sein; 

Osobné zámeno: 

1. a 2. osoba; 

Opytovacie 

zámená: wer, wie; 

Syntax: 

Opytovacia veta; 

Oznamovacia 

veta; 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia (ústne 

skúšanie, písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca z 

lekcie, pracovná 

aktivita žiaka) 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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IX. –X. Komunikačné kompetencie:  

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: Žiak vie predstaviť inú 

osobu, pomenovať osobu a opísať 

činnosti, vie hovoriť o tom, čo rád 

robí/čo nerád robí; žiak vie opísať 

obrázok; 

Vie poskytnúť základné informácie 

o inej osobe; 

HRA A ŠPORT 

LEKCIA 2 
Obsah:  
Triedne foto; 

Hry na ihrisku, 

Hádanky, Rýmy; 

Hodina TV; 

Tanečná pieseň; 

Gramatika:  

Osobné zámená: 

1. a 3. osoba Sg;  

Hudobná 

výchova 

zaspievať pieseň 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 

Obľúbené 

a neobľúbené 

činnosti 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia (ústne 

skúšanie, písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca z 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

11  



Vie vyjadriť súhlas, nesúhlas; Vie 

tvoriť jednoduché výpovede o sebe 

a druhých; 

Žiak naspamäť hovorí rým; 

b. Samostatný ústny prejav – 

dialóg:   žiak vie položiť otázku a dať 

na ňu odpoveď; vie viesť jednoduchý 

dialóg k známej téme; v dialógiu vie 

vyjadriť nesúhlas a opraviť 

informáciu; 

Počúvanie s porozumením:  žiak vie 

vybrať jednu z možností; 

Čítanie s porozumením: Žiak 

rozumie jednoduchým textom, vetám; 

vie doplniť výraz do textu, priradiť 

odpoveď k otázke;  

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

Slovesá: 

Časovanie slovies 

v prítomnom čase 

v 1. a 3. osobe 

Sg.; 

Časovnie slovies 

končiacich sa na –

en, -ern, -eln; 

Zápor nicht; 

Základné číslovky 

0-12; 

Syntax: 

Vetné modely: 

oznamovacia 

a opytovacia veta; 

Tvorba otázok; 

Tvorba otázok 

s opytovacím 

zámenom was; 

 opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

lekcie, pracovná 

aktivita žiaka) 

X. - XI Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav – 

monológ:  Žiak vie  využívať 

jednoduché frázy a jednoduchými 

vetami sa  a svoju rodinu predstaviť 

(meno, bydlisko, vek, pohlavie); Žiak 

vie vyjadriť, čo rád robí, vie opísať 

svoju izbu; 

Čítanie  s porozumením:   
Žiak rozumie obsahu krátkeho listu; 

Počúvanie s porozumením: žiak vie 

vybrať správnu a nesprávnu možnosť;  

Písanie: Žiak pozná stratégiu písania 

listu a  jednoduchý list napíše; dokáže 

vyplniť jednoduché registračné 

formuláre s osobnými údajmi ako 

meno, štátna príslušnosť, adresa; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

napíše list v MS Word, dodržiavajúc 

potrebnú formálnu úpravu; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: 

Žiak uplatňovať všeobecné 

vedomosti týkajúce sa geografických 

RODINA 

A BÝVANIE 

LEKCIA 3 

Obsah: 

Rodokmeň;  

Mapa Nemecka;  

Vizitka žiaka;  

Bývanie (detská 

izba, zariadenie 

bytu); Obrázkový 

list;  

Pieseň Wide-

Wide-Wenne; 

Gramatika: 

Slovesá:  3. osoba  

Pl.; 

Osobné zámená: 

3. osoba Pl.; 

Určitý a neurčitý 

člen  v N; 

Zápor kein- v N; 

Privlastňovacie 

zámeno mein-

/dein-; 

Predložka von; 

Syntax: 

Inverzia 

Geografia 

poznať Nemecko, 

orientácia na 

mape, ukázať 

hlavné mesto 

a najdôležitejšie 

mestá; 

 

Hudobná 

výchova 

zaspievať pieseň; 

 

Informatika: 

List napísaný 

v MS Word; 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 
rodinné vzťahy; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia (ústne 

skúšanie, písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca z 

lekcie, pracovná 

aktivita žiaka) 

 

1. písomná práca: 

List o mojej rodine 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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a kultúrnych reálií; 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Opytovacia veta 

s wo? Wie? 

Štylistika: 

List 

 XI. – 

XII. 
Komunikačné kompetencie 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: 

Žiak vie identifikovať školské 

pomôcky; určiť poradie, porovnávať; 

informovať o svojich aktivitách počas 

týždňa; opraviť informáciu;  

b. Ústny prejav – dialóg: 

Žiak vie informovať o rozvrhu hodín 

a pýtať sa na predmety v jednotlivé 

dni; uviesť záujmy;  

Viesť jednoduchý telefonický 

rozhovor;  

Počúvanie s porozumením:  Žiak 

vie určiť správne poradie; vybrať 

správnu možnosť; selektívne vybrať 

správnu možnosť; 

Porozumenie čítanému textu: 
detailne porozumie textu –  žiak 

rozumie detailne výrazom a vetám, 

vie doplniť informáciu – poradie do 

tabuľky; 

Všeobecné kompetencie: 

Uplatňovať všeobecné vedomosti 

týkajúce sa geografických 

a kultúrnych reálií (škola 

v Nemecku); 

Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Žiak využíva IKT technológie: žiak 

využíva nemecké internetové 

prehliadače a vie prostredníctvom 

nich vyhľadať požadovanú 

informáciu /o škole v Nemecku; 

Žiak využíva svoju kreativitu pri 

tvorbe rozvrhu hodín; 

ŠKOLA 

LEKCIA 4 
Obsah:  
Školské pomôcky; 

Na autobusovej 

zastávke;  

Pieseň: Brémski 

mestskí muzikanti;  

Dni v týždni, Plán 

týždňa, Rozvrh 

hodín, vyučovacie 

predmety; 

Telefonujeme;  

Základné číslovky 

do 1000; 

Gramatika:  
Neurčitok; 

Osobné zámeno: 

3. osoba Sg. (es);  

Časové údaje: am 

+ deň v týždni 

Lexikológia:  

Kompozita;  

Syntax: 

Vetné modely: 

Opytovacia veta s 

wann 

Multikultúrna 

výchova: 

poznanie 

klasického príbehu 

o „Brémskych 

mestských 

muzikantoch“; 

 

Škola v Nemecku: 

predmety, 

vybavenie, školské 

akcie; 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

žiaka:  

plán týždňa; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

Projektová 

práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia (ústne 

skúšanie, písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca z 

lekcie, pracovná 

aktivita žiaka) 

 

Miniprojekt: Škola 

a ja! 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 
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I.-II.   Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav - monológ: 
Žiak tvorí gramaticky správne 

jednoduché vety; 

Žiak vie opísať denný režim pomocou 

vyjadrenia času;  

Žiak vie vyjadriť čas, dátum 

narodenia;  

Ústny prejav - dialóg. Žiak vie viesť 

jednoduchý dialóg v obchode; položiť 

otázku – dať na ňu odpoveď; vyjadriť 

prosbu, želanie; 

Písomný prejav. Žiak vie napísať 

pozvánku na narodeniny, ovláda 

gramatickú a štylistickú formu písania 

pozvánky; 

Čítanie s porozumením: 

a.Globálne porozumenie. Žiak 

rozumie obsahu krátkemu textu; 

b. Detailné porozumenie: žiak vie 

určiť správnu – nesprávnu odpoveď; 

Posluch s porozumením: žiak chápe 

logické súvislosti a  vie priradiť dve 

spolu súvisiace informácie (cenu 

k veci, činnosť k osobe);  

Sociolingvistická kompetencia: Žiak 

si uvedomuje a správne používa 

výrazy (vykanie/štruktúra pozvánky 

kamarátovi) 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; 

 

Spielmobil 

a Zeitmobil  

Lekcia 5 

Obsah:  
Hračky, peniaze, 

Rozhovor 

v obchode; 

mesiace; ročné 

obdobia; pieseň 

„Pieseň o štyroch 

ročných 

obdobiach“; 

narodeniny; 

pozvánka; dátum; 

Čas; denný režim 

rodiny; hry vonku; 

Príbeh o 

„Spielmobil“; 

Pieseň o 

„Deutschmobile“; 

 

Gramatika. 
Časovanie slovies 

v 1. a 3. osobe Pl. 

(vykanie v NJ); 

 Slovesá meniace 

vokál v kmeni 

slova; slovesá 

s odlúčiteľnou 

a neodlúčiteľnou 

predponou; 

Modálne slovesá 

wollen, mögen 

(möcht-); Osobné 

zámená v Pl.; 

Podstatné mená 

s určitým členom 

v N a A Sg.;  

určitý/neurčitý 

člen: Akuzatív Sg.; 

určitý člen ako 

ukazovacie 

zámeno; Časové 

údaje s am + 

dátum; 

 

Syntax: 

Vetné modely; 

Hudobná 

výchova 

(zaspievat pieseň) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

(plán dňa, činnosti 

počas roka, 

sviatky, oslava 

narodenín 

s priateľmi) 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

a.Slovná zásoba, 

gramatika, syntax, 

konverzácia, 

štylistika (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie) 

 

 

  

b. 2. písomná 

slohová práca – 

Pozvánka 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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III.-IV. Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav. Žiak 

hovorí samostatne: vie vyjadriť pôvod, 

uviesť schopnosti zvierat, opísať 

vlastnosti; 

Žiak vie čítať z grafických tabuliek;  

Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na ňu odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu:  

a. Globálne porozumenie textu: žiak 

rozumie obsahu krátkeho textu, vie 

priradiť nadpis k časti textu; žiak 

rozumie krátkemu odbornému textu; 

b. Detailné porozumenie textu: žiak 

vie z textu zhodnotiť správnu-

nesprávnu možnosť; 

c. Selektívne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie jednoduchým 

informáciám na letáku; 

Posluch s porozumením: Žiak vie 

vybrať správnu – nesprávnu odpoveď; 

vie vybrať správne možnosti 

z viacerých; 

Kompetencie v oblasti IKT: Žiak vie 

napísať krátky text v MS Worde  

a vložiť doň obrázok z internetu; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Žiak využíva svoju predstavu 

a kreativitu pri tvorbe stránky do 

lexikonu; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Zvieratá v zoo 

Lekcia 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  
Zvierací lexikon, 

opis zvierat; 

Pieseň  „Čo 

dokážu zvieratá“, 

Zvieratá 

v Dixilande; 

Odborný text 

o slonovi; Kŕmenie 

v zoo, Fotopríbeh 

„V zoo“; 

 

Gramatika: 
Modálne sloveso 

können; Slovesá 

meniace 

samohlásku 

v kmeni slova; 

Podstatné mená: N 

a A Sg./Pl. 

mužského rodu; 

Opytovacie 

zámeno woher 

 

Syntax:  
Vetné modely 

s modálnym 

slovesom; 

Biológia 

(vlastnosti 

a schopnosti 

zvierat) 

 

Environmentálna 

výchova 

(život zvierat 

v zoo) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností  

(miniprojekt: 

stránka do 

zvieracieho 

lexikonu) 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie) 

 

b. Stránka do 

Zvieracieho 

lexikonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiakov 

 

Praktické a  

výkonové 

skúšanie 

(hodnotenie 

vytvorenej 

stránky 

prostredníctv

m IKT a 

súvislého 

prejavu 

o obľúbenom 

zvierati v CJ) 
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V. – VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav - monológ: 

žiak vie opísať trasu na mape; žiak vie 

rozprávať podľa bodov; vie požiadať 

niekoho; žiak vie vyjadriť svoj názor 

k téme, vie porovnávať predmety, 

situácie; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie globálne krátkym 

textom;  

Cirkus 

Lekcia 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Cirkusový 

program; Mapa 

Európy – Plán 

turné; Novinový 

článok; Príbeh 

o cirkusovom 

vozni; Cirkusové 

čísla; Čarovné 

triky; Týždenný 

plán riaditeľa 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(život detí 

v cirkuse, 

osobnosť učiteľa) 

 

Biológia 

Environmentálna 

výchova 

(zvieracie 

rekordy) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie) 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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b. detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie vybrať špecifické 

informácie v jednoduchých textoch; 

vie porovnať informácie; Vie doplniť 

text; 

Posluch s porozumením: Detailné 

porozumenie – žiak porozumie 

obsahovým detailom a vie vybrať 

správnu a nesprávnu možnosť; 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cirkusu; Interview 

a návšteva  

cirkusovej školy; 

Zippo a Zappo; 

Superclowni; 

Zvieracie rekordy; 

Doma u Williho; 

Willi referuje zo 

Seedorfu; 

 

Gramatika: 
Slovesá – 

časovanie slovies 

vo všetkých 

osobách; 

Rozkazovací 

spôsob; 

Stupňovanie 

prídavných mien; 

Predložky s D a A 

– väzba na A; 

Výrazy smeru; 

Opytovacie 

zámeno wohin? 

Modálne slovesá 

wollen a sollen; 

 

Syntax: 

štruktúra viet 

s modálnym 

slovesom; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

NA HODINÁCH NEJ CJ1 SA V 5. ROČNÍKU PODĽA UČEBNICE DAS DEUTSCHMOBIL 1 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

Povinné sú:  

c. Veľká písomná práca po každej lekcii /7  písomných prácá v školskom roku/; 

d. 1. písomná práca: List o mojej rodine; 2. Písomná práca: Pozvánka 

e. Miniprojekt: Škola a ja!  Stránka do zvieracieho lexikonu; 

 



 

                        

ŠkVP NEJ pre 6. ročník CJ1 podľa Das neue Deutschmobil 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. Komunikané kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

informovať o svojich aktivitách počas 

týždňa; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (využívajúc minulý 

čas), dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď;  

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie priradiť časť textu 

k obrázku; žiak vie doplniť správnu 

informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v jednoduchých písaných materiáloch: 

E-mail, vie dať odpoveď na otázku; 

Počúvanie s porozumením: žiak 

pochopil obsahu otázky, vie vyhľadať 

v texte odpoveď na otázku; 

Písomný prejav:  žiak vie 

jednoduchými vetami opísať 

jednotlivé činnosti počas dňa; žiak 

využíva osvojené vedomosti, 

samostatne vytvorí krátke rozprávanie 

k téme vo forme emailu; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou 

Lekcia 10 

MEIN 

ZEITMOBIL 

Obsah: 

To je moja nedeľa 

Kapitán Kalles 

rozpráva 

Čítanie rokov 

Let balónom pre 

deti 

E-mail 

 

Gramatika: 

Préteritum slovies 

sein a haben 

Predložkové väzby 

(používanie 

správnych foriem 

bez stratégie 

tvorby) 

 

Synax: 

Vetné modely 

 

Štylistika: 

Písanie emailu 

 

Informatika 

(písanie e-mailu) 

 

Mediálna výchova 

(ako písať formálny 

list)  

 

Geografia 

(Orientácia na 

mape) 

 

Multikultúrna 

výchova  

(poznať typické 

predmety 

jednotlivých krajín) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
(plán dňa) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca) 

 

b.To je moja nedeľa 

– stránka do Mein 

Ich-Buch 

 

c. E-Mail 

o prázdninách 

(napísať a odoslať) 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie  

 

Praktické 

skúšanie 

(odoslanie e-

mailu) 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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schránkou, vie napísať e-mail 

a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri tvorbe stránky do Mein 

Ich-Buch – nakreslí obrázky 

k jednotlivým činnostiam; 

X. – 

XI. 
Komunikačné kompetencie: 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: žiak vie hovoriť k téme: vie 

vyjadriť pôvod, uviesť schopnosti 

zvierat, opísať vlastnosti; žiak vie 

vyjadriť schopnosť niečo vykonať; 

b. Ústny prejav – dialóg: Položiť 

otázku a dať na ňu odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu: Žiak 

vie priradiť obrázok k textu, vie 

priradiť k sebe dve spolu súvisiace 

informácie; Žiak globálne porozumie 

krátkym textom; vie z textu zhodnotiť 

správnu -nesprávnu možnosť, Žiak vie 

čítať z grafických tabuliek; Žiak 

porozumie krátkemu odbornému 

textu; Žiak rozumie jednoduchým 

informáciám na letáku; 

Počúvanie s porozumením: Žiak vie 

vybrať správnu – nesprávnu odpoveď; 

vie vybrať správnu možnost 

z viacerých; 

Kompetencie v oblasti IKT: Žiak vie 

napísať krátky text v MS Word  

a vložiť doň obrázok z internetu, 

vyhľadáva na internete, pracuje 

s fotografiou, fotoaparátom; 

Žiak využíva svoju predstavu 

a kreativitu pri tvorbe stránky Mein 

Ich – Buch; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Lekcia 11 

MOJE 

OBĽÚBENÉ 

ZVIERATÁ 

Obsah: 

Williho zvierací 

lexikon; 

Pieseň: Čo dokážu 

zvieratá; 

V zoo; 

Slon; 

 

Gramatika:  

Modálne sloveso 

können; 

Plurál; 

 

Syntax: 

Vetné modely 

s modálnym 

slovesom; 

 

Hudobná 

výchova: zaspievať 

pieseň; 

 

Biológia: 

Stavba tela, 

vlastnosti, 

schopnosti zvierat; 

 

Informatika: 

Napísať text, vložiť 

fotografie, práca 

s fotografiou, 

fotoaparátom resp. 

internetom, text 

vytlačiť 

 

Mediálna výchova 

 

Environmentálna 

výchova: 

Zoo alebo voľná 

príroda? 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností; 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach 

Povinné: 
a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

 

Miniprojekt: 
Stránka do Mein 

Ich – Buch - 

vytvoriť stránku 

o obľúbenom 

exotickom zvierati  

 

 
 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie  

 

 

Praktické a  

výkonové 

skúšanie 

(hodnotenie 

vytvorenej 

stránky 

prostredníctvm 

IKT a súvislého 

prejavu 

o obľúbenom 

zvierati v CJ) 

 

Pracovná 

aktivita žiaka  
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XII. – 

I.- II.  
Komunikačné kompetencie: 

Samostatný ústny prejav: žiak vie 

vyjadriť príkaz, zákaz, dať pokyn; 

Lekcia 12 

CIRKUS 

Obsah:  
Čarodejná škola; 

Text: Cirkus 

Environmentálna 

výchova: život 

zvierat v cirkuse; 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Povinné: 
a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 
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Porozumenie čítanému textu: žiak 

rozumie globálne krátkym textom; vie 

vybrať špecifické informácie 

v jednoduchých textoch; vie porovnať 

informácie; vie doplniť text; 

Písomný prejav: žiak pozná stratégiu 

písania listu, vie list napísať 

a odpovedať v liste; 

Posluch s porozumením: Detailné 

porozumenie – žiak porozumie 

obsahovým detailom a vie priradiť 

konkrétnu informáciu do vety; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Zimpanelli; 

Skúška v Cirkuse 

Zimpanelli; 

Text: Škola pre deti 

z cirkusu; 

Stránka do Mein 

Ich-Buch – List 

Ninovi; 

 

Gramatika:  
Slovesá – 

časovanie slovies 

vo všetkých 

osobách; 

Rozkazovací 

spôsob; Predložky 

s D a A – väzba na 

A; Výrazy smeru; 

Opytovacie 

zámeno wohin?  

 

Syntax:  

Vetné modely 

 

Fonetika: 

Rozdiel medzi 

mäkkým a tvrdým 

„s“ 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj: 
život detí v cirkuse; 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach 

konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

písomná práca z 

lekcie); 

 

b. Stránka do Mein 

Ich – Buch: List 

Ninovi; 

 

c. 1. písomná 

slohová práca: List 

Ninovi – odpoveď 

na list 

skúšanie  

 

1. písomná 

slohová práca 

 

Prezentácia 

stránky do 

Mein Ich – 

Buch v CJ 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

II. – III. 

-  IV.  
Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – dialóg: žiak tvorí 

a vedie jednoduchý dialóg 

v obchode/v reštaurácii – vie začať 

dialóg - pozdraviť, vyjadriť želanie, 

opýtať sa na cenu, podať konkrétnu 

informáciu, poďakovať sa, ukončiť 

rozhovor; žiak vie vyjadriť chute, 

spokojnosť, nespokojnosť; 

b. Samostatný ústny prejav - 

monológ: žiak vie pomenovať vec, vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj 

názor, želanie, pokyn, vie stručne 

zreprodukovať krátky text, porovnáva 

situácie; 

Porozumenie čítanému textu:   

a. Globálne porozumenie čítanému 

Lekcia 13 

JEDLO 

A PITIE 

 

Obsah: 

Potraviny, nápoje; 

Školský bufet; 

Desiata; 

Reštaurácia 

„Hexenberg“; 

V pekárni; 

Vyjadriť chuť, 

objednať si niečo; 

Vyjadrenie časovej 

následnosti; 

Willi varí puding; 

Text: Detská 

reštaurácia; 

Kuchárska kniha 

starých mám 

/Projekt k téme/; 

Informatika: 

/práca 

s fotografiou, MS 

Word, PowerPoint-

prezentácie/ 

 

Ochrana života 

a zdravia: 

/správna 

životospráva/ 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností: 

Prípravná fáza 

(osvojenie si 

slovnej zásoby, 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

Povinné: 
a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

písomná práca z 

lekcie); 

 

b. Stránka do 

Kuchárskej knihy: 

Recept 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie  

 

Praktické a  

výkonové 

skúšanie 

(hodnotenie 

vytvorenej 

stránky 

prostredníctvm 

IKT a súvislého 

prejavu – 

prezentácia 

spracovaného 

receptu v CJ) 
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textu – žiak porozumie podstatným 

informáciám v krátkom texte; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie v texte nájsť odpoveď 

na otázku; 

Žiak dokáže vyhľadať konkrétnu 

informáciu v jednoduchých printových 

materiáloch (jedálenský lístok/; Žiak 

vie spojiť dve spolusúvisiace 

informácie, napr. osobu k určitej 

informácii; 

Písomný prejav: žiak používa svoju 

svoju kreativitu a vytvorí krátky 

písomný útvar; žiak používa 

gramaticky správne napísané slová zo 

slovnej zásoby, pri práci využíva 

prekladový slovník; 

Žiak vie napísať email; 

Žiak dokáže vyplniť jednoduché 

registračné formuláre s osobnými 

údajmi ako meno, štátna príslušnosť, 

adresa; 

Pragmatická kompetencia: žiak vie 

sformulovať svoje myšlienky v súlade 

s požadovanou témou a používa 

jednoduché výrazové prostriedky na 

začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak vie 

napísať krátky text v MS Word, vložiť 

doň obrázok z internetu; pracuje 

s internetovými vyhľadávačmi; žiak 

vie pracovať s fotografiou – orezávať, 

zmenšovať, vkladať do textového 

editoru; žiak pracuje na celkovom 

estetickom vzhľade svojej práce; žiak 

vie napísať email – komunikuje – 

konzultuje svoju prácu s vyučujúcim; 

Všeobecné kompetencie: žiak je 

otvorený kultúrnej a etnickej 

rôznorodosti – naučiť sa správať 

v reštaurácii, vyjadriť svoj postoj voči 

kuchyniam cieľových krajín, 

oboznámiť sa s odlišnými jedlami; 

žiak vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

 

Gramatika: 

Časovanie 

Modálnych slovies 

müssen, mögen vo 

všetkých osobách;; 

Osobné zámená 

v akuzatíve /mich, 

dich, ihn, sie, es, 

uns, euch, sie, 

Sie.../; 

Porovnávanie: 

gern – am liebsten; 

gut – am besten; 

Opytovacie 

zámená: welcher, 

welche, welches, 

welche-Pl.; was für 

ein, eine, ein, was 

für-Pl.; 

 

Lexikológia: 

Kompozita – 

zložené podstatné 

mená a určovanie 

člena kompozít; 

 

Syntax: 

Vetné modely 

s modálnym 

slovesom; 

 

Štylistika:  

Písanie emailu; 

gramatických 

štruktúr, návrhy 

žiakov k realizácii 

projektu, 

oboznámenie sa 

s úlohami 

a postupom); 

Realizačná fáza 

(realizácia sa 

uskutočňuje 

v rodine (samotná 

príprava jedla, 

fotografovanie) 

a následne  v škole 

písanie textov, 

práca s PC – 

spracovávanie 

materiálov); 

Prezentácia (žiak 

prezentuje pred 

skupinou výsledok 

svojej práce); 

Evaulácia projektu 

(zhodnotenie 

pozitív-negatív, 

celkového prínosu); 

 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova:  

poznať typické 

nápoje a jedlá 

nemecky 

hovoriacich krajín 

a porovnať so 

slovenskými; 

Naučiť sa správať 

v reštaurácii 

a vyjadriť svoj 

postoj ku 

kuchyniam 

cieľových krajín; 

Zbližovanie kultúr 

a rešpektovanie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 



prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si 

možnosti svojho rozvoja; 

tradícií; 

IV. – V. 

– VI. 
Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – dialóg:  
žiak sa vie zapojiť do krátkeho 

rozhovoru na tému prázdniny; vie 

sformulovať otázku, dať na položenú 

otázku zmysluplnú odpoveď; 

b. Ústny prejav – monológ:  

Žiak vie opísať obrázok, vie vyjadriť 

názor k téme, vyjadriť nesúhlas, 

vyjadruje hodnotiace súdy; žiak 

samostatne hovorí krátku predpoveď 

počasia, vie opísať, čo má oblečené, 

čo rád/nerád nosí; opíše zemepisnú 

polohu miest v Nemecku; 

Porozumenie čítanému textu:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  
- žiak porozumel krátkemu listu, 

pochopil konkrétnym informáciám 

v predpovedi počasia; - žiak rozumie 

krátkemu jednoduchému písomnému 

popisu cesty a opisu s využitím 

prísloviek miesta; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel jednoduchému 

osobnému listu, vie priradiť dve 

súvisiace informácie k sebe, výraz 

k obrázku; dokáže vyhľadať konkrétnu 

informáciu v texte; vie určiť správnu 

a nesprávnu odpoveď;  

Počúvanie s porozumením:  

žiak porozumel základným 

informáciám v krátkom zvukovom 

zázname; žiak vie zvoliť správnu 

a nesprávnu odpoveď; 

Lekcia 14 

CESTUJEM 

 

Obsah: 

Oblečenie; 

Cestovanie, 

Prázdninové 

hádanky; 

Počasie, 

predpoveď 

počasia; 

Svetové strany; 

Pri kráľovskom 

jazere; 

Cestovný leták; 

Moje prázdniny; 

 

Gramatika: 

Privlastňovacie 

zámená 

v nominatíve 

a v akuzatíve; 

Privlastňovacie ´s´; 

Stupňovanie: gern 

– lieber – am 

liebsten; 

Predložky + 

krajiny, ostrovy, 

mestá; 

Predložky + 

svetové strany; 

 

Lexikológia: 

Príslovky miesta; 

Zložené podstatné 

mená; 

 

Fonetika: 

Geografia: 

žiak vie ukázať 

konkrétne miesta 

na mape, vie 

priradiť zemepisný 

názov  k obrázku, 

pozná typické 

pamätihodnosti 

miest; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

(predpoveď 

počasia); 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Informatika: 

Email; 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor 

žiackych prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach 

Povinné: 
a. Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

písomná práca z 

lekcie); 

 

b. Stránka do Mein 

Ich – Buch: Moje 

prázdniny 

 

c. 2. písomná práca 

Moje prázdniny 

 

Dobrovoľná 

úloha: 

Pozorovanie 

počasia; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie  

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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Písomný prejav:  
Žiak vie jednoducho na základe 

otázok napísať krátky text k téme 

všedného dňa /Moje prázdniny/ 

Všeobecné kompetencie: 

-žiak vie analyzovať stupeň svojich 

vedomostí, vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok a prijímať spätnú väzbu; 

pochopí zámer zadanej úlohy;  

- žiak účinne pracuje vo dvojiciach 

a v skupinách; 

Jazyková kompetencia: 

žiak používa základné vetné modely 

a vie komunikovať o osvojených 

témach prostredníctvom naučených 

slovných spojení a výrazov; 

Pragmatická kompetencia:   
- žiak vie sformulovať svoje 

myšlienky v súlade s požadovanou 

témou, vie vyjadriť túžbu a zámer, 

súhlas a nesúhlas; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Kompetencie v oblasti IKT:   
žiak ma založenú vlastnú emailovú 

schránku, vie napísať krátky email, 

odoslať; 

Prízvuk pri 

zložených 

podstatných 

menách; 

 

 

NA HODINÁCH NEJ  CJ1 SA  V 6. ROČNÍKU PODĽA UČEBNICE DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 1 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

f. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

g. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

h. pracovná aktivita žiaka 

i. veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomné práce v školskom roku/; 

j. 1. písomná a 2. písomná práca (1.polrok: List; 2. polrok: Moje prázdniny); 

k. miniprojekty (Stránka do Mein Ich – Buch: Moje obľúbené zviera a stránka Kuchárskej knihy);  

Dobrovoľná úloha: 

a. Počasie: Aké bolo počasie tento týždeň; 
 

 

 



 

ŠkVP pre 6. ročník CJ1 podľa Das Deutschmobil 2 

Časový 

rozvrh 

Ciele a kľúčové kompetencie Tem. 

celok 

Téma  

Obsahový 

štandard 

Medzipredmeto

vé vzťahy, 

prierezové 

tematiky 

Stratégie 

vyučovania, 

metódy a formy 

Výstup na 

hodnotenie 

Výkonový štandard 

Metódy 

hodnotenia 

Počet 

hodín 

Poznámky 

IX. – X. 

– XI. – 

XII.  

Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – dialóg: žiak tvorí a vedie 

jednoduchý dialóg v obchode/v reštaurácii – 

vie začať dialóg - pozdraviť, vyjadriť želanie, 

opýtať sa na cenu, podať konkrétnu 

informáciu, poďakovať sa, ukončiť rozhovor; 

žiak vie vyjadriť chute, spokojnosť, 

nespokojnosť; 

b. Samostatný ústny prejav - monológ: žiak 

vie pomenovať vec, vie opísať obrázok, vie 

vyjadriť svoj názor, želanie, pokyn, vie 

stručne zreprodukovať krátky text, porovnáva 

situácie; 

Porozumenie čítanému textu:   
a. Globálne porozumenie čítanému textu – 

žiak porozumie podstatným informáciám 

v krátkom texte; 

b. Selektívne porozumenie čítanému textu: 
žiak vie v texte nájsť odpoveď na otázku; 

Žiak dokáže vyhľadať konkrétnu informáciu 

v jednoduchých printových materiáloch 

(jedálenský lístok/; Žiak vie spojiť dve 

spolusúvisiace informácie; 

Písomný prejav: žiak používa svoju svoju 

kreativitu a vytvorí krátky písomný útvar; 

žiak používa gramaticky správne napísané 

slová zo slovnej zásoby, pri práci využíva 

prekladový slovník; 

Žiak vie napísať email; 

Žiak dokáže vyplniť jednoduché registračné 

formuláre s osobnými údajmi ako meno, 

štátna príslušnosť, adresa; 

Pragmatická kompetencia: žiak vie 

sformulovať svoje myšlienky v súlade 

s požadovanou témou a používa jednoduché 

výrazové prostriedky na začatie, udržanie 

JEDLO 

A PITIE 
(Lekcia 8) 

Obsah: 

Potraviny, nápoje; 

Školský bufet; 

Desiata; 

Reštaurácia 

„Hexenberg“; 

V pekárni; 

Vyjadriť chuť, 

objednať si niečo; 

Vyjadrenie 

časovej 

následnosti; 

Willi varí puding; 

Kuchárska kniha 

starých mám 

/Projekt k téme/; 

Gramatika: 

Časovanie 

Modálnych 

slovies müssen, 

mögen vo 

všetkých 

osobách;; 

Osobné zámená 

v akuzatíve /mich, 

.../; 

Porovnávanie: 

gern – am 

liebsten; gut – am 

besten; 

Opytovacie 

zámená: welcher, 

welche, welches, 

welche-Pl.; was 

für ein, eine, ein, 

was für-Pl.; 

Informatika: 

(práca 

s fotografiou, 

MS Word, 

PowerPoint-

prezentácie) 

 

Ochrana života 

a zdravia: 

(správna 

životospráva) 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačnýc

h schopností: 

(Prípravná fáza 

Realizačná fáza 

Prezentácia 

Evaulácia 

projektu) 

 

Multikultúrna 

výchova:  

(poznať typické 

nápoje a jedlá 

nemecky 

hovoriacich 

krajín 

a porovnať so 

slovenskými; 

Naučiť sa 

správať 

v reštaurácii 

a vyjadriť svoj 

postoj ku 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad, 

projektová práca 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca) 

 

Veľká písomná 

práca z celej lekcie 

 

 

b.miniprojekt: 

Stránka do 

kuchárskej knihy – 

v MS Word 

spracovaný recept, 

doplnený vlastnými 

fotografiami; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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a ukončenie krátkeho rozhovoru; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak vie napísať 

krátky text v MS Word, vložiť doň obrázok 

z internetu; pracuje s internetovými 

vyhľadávačmi; žiak vie pracovať 

s fotografiou – orezávať, zmenšovať, vkladať 

do textového editoru; žiak vie napísať email;  

Všeobecné kompetencie: žiak je otvorený 

kultúrnej a etnickej rôznorodosti – naučiť sa 

správať v reštaurácii, vyjadriť svoj postoj 

voči kuchyniam cieľových krajín, oboznámiť 

sa s odlišnými jedlami; žiak vie kriticky 

hodnotiť svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja; 

Lexikológia: 

Kompozita; 

Syntax: 

Vetné modely 

s modálnym 

slovesom; 

Štylistika:  

Písanie emailu; 

kuchyniam 

cieľových 

krajín; 

Zbližovanie 

kultúr 

a rešpektovanie 

tradícií) 

XII. – I. 

– II. – 

III. 

Komunikačné zručnosti: 

a. Ústny prejav – dialóg: žiak vedie 

jednoduchý dialóg u lekára, zahrá rolu, 

používa zdvorilostné frázy /pozdrav, 

oslovenie, opýtanie sa na problém/, vie 

vyjadriť problém, dať v rozhovore radu; 

b. Ústny prejav – monológ: žiak vie opísať 

obrázok; žiak vie vnímať a prejavovať city: 

vie vyjadriť fyzickú bolesť, vie utešiť, 

posťažovať si; žiak hovorí, čo smie, nesmie, 

môže, nemôže robiť v istej situácii /choroba/ 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému textu: 

žiak rozumie obsahu prečítaného textu; vie 

priradiť text k obrázku; 

b. Selektívne porozumenie čítanému textu: 
žiak vie zvoliť správnu a nesprávnu odpoveď; 

vie priradiť k sebe dve najvzájom súvisiace 

výpovede; 

Písomný prejav:  žiak sa vie stručne 

a krátkymi vetami a jednoduchými vetami 

spojenými konektormi vyjadriť k téme Keď 

som chorý;  

Počúvanie s porozumením: žiak porozumel 

krátkym informáciám v krátkom zvukovom 

zázname, vie určiť správne poradie 

informácií; 

Sociolingvistická kompetencia: žiak vie 

vyjadriť problém, pocity, dať radu; 

Žiak si uvedomuje a správne používa výrazy 

(pozdravy) v rôznych formách prejavu 

(formálny, neformálny, rodinný), správne 

ZDRAVIE 

A CHOROB

Y (Lekcia 

9) 

 

 

Obsah:  

Pán Supertučný je 

chorý; 

Williho časti tela; 

Ordinačné hodiny 

u Dr. Fröhlicha; 

Aké je to, keď si 

chorý; 

Takáto je škola 

v Dixilande; 

Pani Grau je 

chorá; 

V nemocnici; 

Gramatika: 

Časovanie 

modálnych 

slovies 

v prítomnom čase; 

Syntax: 

Vedľajšie vety so 

spojkou wenn; 

 

Biológia: 

(Časti tela) 

 

Ochrana života 

a zdravia: 

(ako si chrániť 

zdravie, čo robiť 

v prípade 

choroby) 

 

Informatika 

(práca s IKT 

v rámci výuky) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca) 

 

Veľká písomná 

práca z celej lekcie 

 

1. polročná slohová 

práca: Keď som 

chorý 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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používa vykanie – tykanie; 

Kompetencie v oblasti IKT: využívanie IKT 

v rámci výuky 

Žiak používa prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak vie kriticky 

hodnotiť svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho rozvoja; 

III. – 

IV. – V. 

– VI.  

Komunikačné kompetencie: 

a. Ústny prejav – dialóg:  žiak sa vie zapojiť 

do krátkeho rozhovoru na tému prázdniny; 

vie sformulovať otázku, dať na ňu odpoveď; 

b. Ústny prejav – monológ: Žiak vie opísať 

obrázok, vie vyjadriť názor k téme, vyjadriť 

nesúhlas; žiak samostatne hovorí krátku 

predpoveď počasia; opíše zemepisnú polohu 

miest v Nemecku; 

Porozumenie čítanému textu:  

a. Globálne porozumenie čítanému textu: 
žiak porozumel krátkemu listu, pochopil 

konkrétnym informáciám v predpovedi 

počasia; rozumie krátkemu jednoduchému 

písomnému popisu cesty, opisu s využitím 

prísloviek miesta; 

b. Selektívne porozumenie čítanému textu: 

žiak porozumel jednoduchému osobnému 

listu, vie priradiť dve súvisiace informácie 

k sebe, výraz k obrázku; dokáže vyhľadať 

konkrétnu informáciu v texte; vie určiť 

správnu a nesprávnu odpoveď;  

Počúvanie s porozumením: žiak porozumel 

základným informáciám v krátkom 

zvukovom zázname; žiak vie zvoliť správnu 

a nesprávnu odpoveď; 

Písomný prejav: Žiak vie jednoducho na 

základe osnovy napísať krátky text k téme 

všedného dňa /Moje prázdniny/ 

Všeobecné kompetencie: žiak vie kriticky 

hodnotiť svoj pokrok a prijímať spätnú 

väzbu; pochopí zámer zadanej úlohy;  účinne 

pracuje vo dvojiciach a v skupinách; 

Jazyková kompetencia: žiak používa 

základné vetné modely a vie komunikovať 

o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov; 

Pragmatická kompetencia:  žiak vie 

sformulovať svoje myšlienky v súlade 

CESTUJE

M (Lekcia 

10) 

Obsah: 

Oblečenie; 

Cestovanie, 

prázdninové 

hádanky; 

Počasie, 

predpoveď 

počasia; 

Svetové strany; 

Pri kráľovskom 

jazere; 

Cestovný leták; 

Moje prázdniny; 

 

Gramatika: 

Privlastňovacie 

zámená 

v nominatíve 

a v akuzatíve; 

Privlastňovacie 

´s´; 

Stupňovanie: gern 

– lieber – am 

liebsten; 

Predložky + 

krajiny, ostrovy, 

mestá; 

Predložky + 

svetové strany; 

 

Syntax:  

Oznamovacie 

vety, vetné 

modely 

 

Lexikológia: 

Príslovky miesta; 

Zložené podstatné 

mená; 

Geografia: 

žiak vie ukázať 

konkrétne 

miesta na mape, 

vie priradiť 

zemepisný 

názov  

k obrázku, 

pozná typické 

pamätihodnosti 

miest; 

 

Tvorba 

projektu 

a prezentačnýc

h schopností; 

 

Environmentál

na výchova 

 

Výtvarná 

výchova/ 

Informatika 

(spracovanie 

miniprojektu); 

 

Informatika/M

ediálna 

výchova 

(vyhľadávanie 

informácií, 

práca s IKT 

v rámci výuky, 

písanie e-mailu) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca) 

Veľká písomná 

práca z celej lekcie 

 

Miniprojekt: 

Moja predpoveď 

počasia 

(vlastné sledovanie 

počasia počas 

týždňa, jeho 

jazykové, grafické 

a estetické 

spracovanie vo 

forme plagátu) 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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s požadovanou témou, vie vyjadriť túžbu 

a zámer, súhlas a nesúhlas; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak vie napísať 

krátky email; 

 

V. -VI. Komunikačné kompetencie:  

Ústny prejav monolgóg:  žiak vie opísať 

obrázok, vie opísať svoju izbu; 

Ústny prejav – dialóg: žiak vie viesť 

jednoduchý dialóg, vie položiť otázku, dať na 

otázku zmysluplnú odpoveď; 

Pragmatická kompetencia:   
- žiak vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s požadovanou témou, vie vyjadriť 

túžbu a zámer, súhlas a nesúhlas; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Kompetencie v oblasti IKT:   
žiak ma založenú vlastnú emailovú schránku, 

vie napísať krátky email, odoslať; 

Strašidelné 

príbehy 

Lekcia 1 

Obsah: 

Slovná zásoba 

Opytovacie zámená 

 

Gramatika: 

D určitého 

a neurčitého člena 

Predložky s D a A 

– väzba na D 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(predstavujem sa, 

informujem sa 

o iných, ako 

žijem) 

 

Výtvarná 

výchova/Inform

atika (návrh 

mojej izby) 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová práca 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo 

dvojiciach, výklad 

Povinné: 

a. Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia (ústne 

odpovede, malá 

písomná práca) 

Veľká písomná práca 

z celej lekcie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Pracovná aktivita 

žiaka 

 

Domáca príprava 

6  

 

NA HODINÁCH NEJ CJ1 V 6. ROČNÍKU PODĽA UČEBNICE DAS DEUTSCHMOBIL 1 SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

f. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

g. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

h. pracovná aktivita žiaka 

i. domáca príprava žiaka 

j. veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomné práce v školskom roku/; 

k. 1. písomná práca:  Keď som chorý;  

l. miniprojekty (stránka Kuchárskej knihy,  predpoveď počasia);  

 

 

 



ŠkVP pre 7. ročník CJ1 podľa Das neue Deutschmobil 2 
 

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: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie opísať minulé udalosti, hovorí 

podľa bodov, využívajúc 

jazykové prostredky na 

vyjadrenie časovej následnosti; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (informovať sa), 

vie dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď, žiak vie vyjadriť súhlas, 

nesúhlas 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie základným informáciám 

v počutom texte, vie odpovedať 

na otázky, vie priradiť činnosť 

k známej osobe; 

Porozumenie čítanému textu:  

Detailné porozumenie: žiak 

rozumie otázke, vie vybrať jednu 

z možností, vie vybrať ne/správnu 

odpoveď 

Selektívne porozumenie:  vie 

doplniť informáciu do textu, vie 

priradiť k sebe dve spolu 

súvisiace informácie, vie určiť 

poradie informácií; 

Globálne porozumenie: žiak 

rozumie podstatným informáciám 

v texte; 

Písomný prejav: žiak píše 

gramaticky správne slová, vety, 

výrazy, vie napísať rozprávanie 

k téme podľa bodov, vie napísať 

pohľadnicu podľa vzoru, vie 

napísať opis tretej osoby podľa 

bodov v minulom čase; 

Žiak využíva svoju tvorivosť 

a kreativitu pri tvorbe 

miniprojektu; 

ŽIŤ 

V EURÓPE 

LEKCIA 1 

Obsah: 

Kvíz o Európe, Slávni 

Európania, Suveníry 

z Európy, Rodina 

Beckerovcov cestuje, 

Hra Würfel Quadrat, 

Text: Prázdniny 

v Grécku, PZ: Slávni 

Európania, Pán 

Schlaumeier cestuje, 

Pohľadnice z Európy, 

Alexis rozpráva, Čo robil 

Carol v Berlíne, Čo sa 

udialo v ubytovni, Písať 

životopisy, Text: 

Schlaumeierovci zdravia 

z Európy, 

Schlaumeierovci robia 

dejiny; 

 

Slovná zásoba: 

Krajiny, mestá, 

obyvatelia, jazyky, 

charakteristiky 

jednotlivých krajín, 

cestovanie, roky, 

príslovky času: zuerst, 

dann, danach, nun, zum 

Schluss (okruhy) 

 

Gramatika:  

Perfektum slabých 

slovies s pomocným 

slovesom haben, sein 

 

Syntax: 

Rámcová vetná 

konštrukcia 

Geografia 

(orientácia na mape 

Európy) 

 

Multikultúrna 

výchova (spoznávanie 

iných krajín, život detí 

v iných krajinách) 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj (ako žijem ja 

a deti v iných 

krajinách, porovnanie) 

 

Informatika/Výtvarná 

výchova (vytvoriť 

pohľadnicu) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete, 

pracuje s interaktívnou 

alebo ebeam tabuľou, 

pri výuke využíva 

interaktívne materiály) 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová 

metóda 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka) 

 

Miniprojekt: 

Vytvorenie 

pohľadnice 

(Hodnotí sa 

jazyková, 

gramatická, 

estetická úroveň) 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

vie vyhľadať informácie na 

internete, pracuje s interaktívnymi 

materiálmi a IKT; 

Žiak využíva prekladový 

slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; žiak je otvorený 

kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

(pozná charakteristické znaky 

jednotlivých krajín, osobnosti 

z minulosti i súčasnosti a ich 

význam); 

XI. – 

XII. – 

I.  

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ:  žiak 

vie prerozprávať obsah textu, 

hovorí o minulých udalostiach, 

hovorí podľa bodov, vie opísať 

obrázok; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (informovať sa) 

a dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu:  

Selektívne porozumenie: žiak 

vie priradiť dve spolu súvisiace 

informácie, vie priradiť obrázok 

k textu, vie priradiť informáciu 

k osobe, vie určiť poradie 

informácií; 

Globálne porozumenie: žiak 

rozumie podstatným informáciám 

v texte, vie určiť poradie udalostí; 

vie vykonať činnosť na základe 

popisu s vizuálnou podporou; 

Detailné porozumenie: žiak vie 

určiť správnu a nesprávnu 

odpoveď; 

Písomný prejav: žiak pozná 

stratégiu písania listu a list 

napíše; žiak vie napísať text 

o sebe, svojom kamarátovi, 

o minulých udalostiach; 

PRIATEĽST

VÁ 

LEKCIA 2 

Obsah: 

Priatelia a priateľky, Čo 

už robili spolu? Príbeh 

o priateľstve, Článok do 

školských novín, 

Dotazník o priateľstve, 

Priateľské hry, PZ: Čo 

robili cez prázdniny, 

Lilin Obrázkový list, 

Civilná guráž, Dve 

priateľky, Listové 

priateľstvá, Text: Tempo, 

Môj kamarát, moja 

kamarátka, 

Schlaumeierovci 

spoločne nakupujú; 

 

Slovná zásoba: 

Cestovanie, záujmy, 

činnosti, krajiny, výzor,  

vlastnosti, zážitky 

(okruhy) 

 

Gramatika: 

Perfektum silných 

slovies s pomocným 

slovesom haben, sein; 

 

Syntax: rámcová vetná 

konštrukcia 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj/Etická výchova 
(význam priateľstva 

v živote človeka, môj 

priateľ) 

 

Geografia  

(orientácia na mape) 

 

Multikultúrna 

výchova (ako žijú deti 

v iných krajinách, 

poznanie historických 

osobností, ktorí 

preukázali civilnú 

guráž) 

 

Dejepis 

(významné historické 

osobnosti: A. Frank, S. 

Scholl, N. Mandela, 

Martin Luther King) 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete) 

 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka) 

 

 

1. písomná 

práca: 

List – odpoveď 

na inzerát; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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Posluch s porozumením: žiak 

vyslovuje so správnym 

prízvukom slová; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

vie vyhľadať informácie na 

internete, pracuje s interaktívnymi 

materiálmi a IKT; 

Žiak využíva prekladový 

slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

Fonetika: Prízvuk pri 

národnostiach; 

I. – II. 

– III.  
Komunikačné kompetencie:  

a.Ústny prejav – monológ: Žiak 

vie opísať základne schopnosti, 

vlastnosti ľudí, vecí, vie čítať 

skratky, vie informácie porovnať, 

žiak vie opísať obrázok, vie 

informovať v minulom čase; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (informovať sa) 

a dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď (nájsť konkrétnu 

informáciu v texte), žiak vie 

vyjadriť ne/súhlas; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie informáciám v počutom 

texte a vie priradiť informáciu 

k osobe; 

Porozumenie čítanému textu: 

Žiak rozumie podstatným 

informáciám v texte, vie priradiť 

časť textu ku obrázku; 

Selektívne porozumenie: žiak 

vie priradiť k sebe dve spolu 

súvisiace informácie; 

Detailné porozumenie: žiak vie 

doplniť informáciu do textu, vie 

na základe textu s vizuálnou 

podporou vytvoriť slovo; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

krátky text k téme; vie napísať 

gramaticky správne slová, výrazy 

a vety; 

POROVNÁV

ANIE 

LEKCIA 3 

Obsah: 

Zvieracie rekordy, Čo 

dokážu zvieratá 

najlepšie, Porovnávame 

sa, Dvojičky – vždy 

rovnaké? Kvíz 

o krajinách, Neandertálec 

– viac človek ako opica, 

PZ: Porovnávame, 

Najrýchlejšie, najvyššie, 

najďalej, Zippo a Zappo, 

Aké sú to vlastnosti, 

Porovnaj dvojičky, 

Porovnávam svoju 

rodinu, Porovnanie 

súčasnosti a obdobie 

neandertálcov, Ktoré 

nadpisy sa hodia? My 

o nás – vizitka našej 

triedy; Zvieratá a ich 

schopnosti, Aký som; 

Schlaumeierovci v dielni 

doby kamennej; 

 

Slovná zásoba: 

Zvieratá, schopnosti, 

vlastnosti, činnosti 

(okruhy) 

 

Lexikológia: skratky 

 

Gramatika: 

Biológia 

(zvieratá a ich 

schopnosti, vlastnosti) 

 

Dejepis 

(obdobie 

neandertálcov) 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj (porovnávanie 

života v minulosti 

a dnes, 

naša trieda, 

sebapoznanie) 

 

Geografia/ 

Multikultúrna 

výchova 

(Orientácia na mape, 

základné informácie 

o nemecky hovoriacich 

krajinách) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete, 

napísať, vytlačiť text) 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

Projektová 

metóda 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

Miniprojekt: 

Naša trieda – 

vizitka (spoločne 

vytvorený plagát 

so základnými 

informáciami) 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

vie vyhľadať informácie na 

internete, napíše a vytvorí text; 

Žiak využíva svoju tvorivosť 

a kreativitu pri tvorbe 

miniprojektu; 

Žiak využíva prekladový 

slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

 

Préteritum slabých 

slovies a modálneho 

slovesa können,  

Stupňovanie prídavných 

mien 

 

Syntax:  

Rámcová vetná 

konštrukcia 

Otázky s opytovacím 

zámenom 

 

 

 

 

 

III. – 

IV. – V.  
Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie opísať časti tela,  žiak vie 

vyjadriť momentálny stav, pocit, 

bolesť, vyjadriť problém, žiak vie 

argumentovať, vyjadriť názor, vie 

poradiť, zakázať, opísať obrázok; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (informovať sa), 

dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď; žiak vie začať, viesť 

a ukončiť rozhovor; vie reagovať 

na informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie základným informáci´m 

v počutom texte a vie spojiť dve 

spolu súvisiace informácie; 

Porozumenie čítanému textu:  

Globálne porozumenie: žiak vie 

priradiť informáciu k textu,  

Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie určiť správnu/ 

nesprávnu odpoveď,  

Detailné porozumenie: žiak vie 

na základe opisu nakresliť 

obrázok, žiak vie priradiť časť 

vety patriacej do súvetia; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

krátky text k téme, žiak pozná 

stratégiu písania listu a list 

TELO 

A ZDRAVIE 

LEKCIA 4 

Obsah: 

Časti tela, Ako sa máš? 

Ordinačné hodiny 

u detského lekára Dr. 

Fröhlicha, Čo 

nesmie/musí pán 

Superdick robiť? Kedy je 

dieťa choré? Čo si o tom 

myslíš? Pýtajte sa 

navzájom, Čo 

spôsobujem deťom 

choroby? 

Schlaumeierovci 

v nemocnici, PZ: Ktoré 

časti tela chýbajú? 

Vymyslené zviera, Hra 

Würfel Quadrat, Pri 

detskom lekárovi, Čo sa 

tu nesmie robiť? Čo sa 

hodí? Kedy je v škole 

dobre? Pocity majú 

farby, Kedy je to tak? 

Keď som chorý, 

Návšteva klauna 

v nemocnici, List babke 

 

Slovná zásoba: 

Časti tela, choroby, jedlo, 

pitie, vlastnosti, činnosti, 

pocity (okruhy) 

Biológia  

(časti tela, choroby) 

 

Ochrana života 

a zdravia  

(čo spôsobuje choroby, 

ako sa liečiť, čo je 

ne/zdravé) 

 

Mediálna výchova 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

2. písomná 

práca: 

List babke – Keď 

som chorý 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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napíše;  

Žiak píše gramaticky správne 

slová, výrazy, vety; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

vie vyhľadať informácie na 

internete, napíše a vytvorí text; 

Žiak využíva prekladový 

slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

 

Gramatika: 

Modálne sloveso dürfen 
Osobné zámená v D 

 

Syntax: 

Vedľajšie vety s wenn 

Vetné modely 

 

NA HODINÁCH NJ SA DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzácie); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. domáca príprava 

d. pracovná aktivita žiaka 

e. Veľká písomná práca po každej lekcii /5 písomných prác v školskom roku/; 

f. 1. písomná slohová práca: List o sebe – odpoveď na inzerát; 2. Písomná slohová práca: List babke – Keď som chorý 

g. Miniprojekty: Pohľadnica, Triedna vizitka, Moja izba 

 

 

 

ŠkVP pre 7. ročník CJ1 podľa Das Deutschmobil 2 
 

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:  

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

vyrozprávať príbeh, hovoriť príbeh 

v časovom logickom slede podľa 

obrázkov, žiak vie opísať obrázok 

používajúc jednoduchý minulý čas; 

ROZPRÁVKY 

A PRÍBEHY 

Z MINULOSTI 

Lekcia 2 

Obsah: 

Rozprávka: 

Zameniť; Takto 

žili sedliaci – 

všetci pod jednou 

strechou; Princ 

Literatúra  

(rozprávky) 

 

Dejepis/Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

(ako sa žilo 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 
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b.Ústny prejav – dialóg: žiak 

rozumie otázke a vie dať na ňu 

odpoveď, žiak vie položiť 

zmysluplnú otázku; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.globálne porozumenie čítaném 

textu: žiak rozumie obsahu textu 

a vie ho prerozprávať; žiak vie 

priradiť text k obrázku; 

b. detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie vybrať jednu 

z možností; žiak vie opraviť 

nesprávnu informáciu v texte; žiak 

rozumie otázke a vie dať na ňu 

odpoveď 

Posluch s porozumením: 

Žiak rozumie počutému textu a na 

jeho základe vie v texte nesprávne 

informácie opraviť; 

Písomný prejav:  Žiak pozná 

stratégiu písania listu a list napíše; 

žiak vie logicky usporiadať príbeh 

a text v časovom logickom slede 

v préterite napíše; 

Jazykové kompetencie: žiak 

používa jednoduché gramatické 

štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťa základných chýb, 

ale je mu rozumieť; 

Žiak využíva prekladový slovník, 

vrátane online slovnínkov; 

Všeobecné kompetencie:  

a.Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

b.žiak aktívne a často využíva 

doteraz osvojený jazyk; 

c. žiak je otvorený kultúrnej 

rôznorodosti (spoznáva spôsob života 

ľudí v minulosti a porovnáva spôsob 

života s prostredím, v ktorom žije) 

v krajine 

rozprávok, Pre 

kráľa na cestách; 

List od kráľa; 

 

Gramatika: 

Časovanie 

slabých, 

zmiešaných, 

modálnych 

slovies a slovies 

haben a sein 

v préterite; 

v minulosti, ako sa 

žije v súčasnosti) 

 

 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

práca, veľká 

písomná práca z 

lekcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. 

XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

vyrozprávať príbeh, hovoriť príbeh 

v časovom logickom slede 

v minulom čase; žiak hovorí 

o spôsobe života vikingov/o škole v 

minulosti v préterite a porovnáva ich 

so súčasnosťou na základe doteraz 

osvojeného jazyka; žiak vie vyjadriť 

súhlas – nesúhlas, pocity k danej 

téme; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

zmysluplnú odpoveď; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počúčutému textu a vie 

vybrať správnu-nesprávnu odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu. 

a.detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak rozumie detailne 

informáciám v texte, vie nájsť 

konkrétnu odpoveď na otázku 

v texte, resp. reprodukovať text; 

b.Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v krátkom 

texte a vie do textu doplniť správnu 

formu slovesa v préterite; 

Žiak využíva prekladový slovník 

(vrátane online slovníka) 

a vyhľadáva v ňom slová; 

Všeobecné kompetencie:  

a.Žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

b.žiak aktívne a často využíva 

doteraz osvojený jazyk; 

c. žiak je otvorený kultúrnej 

rôznorodosti (spoznáva spôsob života 

ľudí v minulosti a porovnáva spôsob 

života s prostredím, v ktorom žije) 

DOBRODRUHOVIA, 

PIRÁTI 

A VIKINGOVIA 

Lekcia 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Príbeh: Takto to 

začalo; Cirkusové 

senzácie; 

Keď Carlos 

Zimpanelli 

nastrašil pirátov; 

To sa stalo 1625 

na Baltskom 

mori, keď ešte 

existovali piráti; 

Vždy keď piráti 

zaútočili na 

mesto...; pieseň. 

„Pirátska pieseň“; 

Takto to bolo, 

keď Vikingovia 

žili na Baltskom 

mori; Vikingské 

mesto Haithabu; 

Kvíz o Vikingoch; 

pieseň: Desať 

malých Vikingov; 

Takto to bolo 

v škole predtým; 

Čítanie rokov; 

 

Gramatika: 

Časovanie 

nepravidelných 

slovies v préterite; 

Spojky „als“ a 

„wenn“  

 

Syntax: 

Štruktúra 

vedľajších viet so 

spojkami „wenn“ 

a  „als“; 

Dejepis 

(spôsob života 

pirátov, vikingov) 

 

Hudobná výchova 

(zaspievať piesne) 

 

Zemepis 

(oblasti severného 

Nemecka, kde žili 

piráti) 

 

Osob nostný 

a sociálny rozvoj 
(spôsob života 

v cirkuse, ľudia a ich 

sny, škola v minulosti 

a v súčasnosti - 

porovnanie) 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

Povinné: 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

1. Písomná 

práca: Žiaci 

v minulosti a dnes 

(text na základe 

otázok) 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiakov 
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XII. 

I. 

II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikačné schopnosti. 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

hovorí samostatne jednoduchým 

spôsobom o každodennej 

starostlivosti o domáce zviera, o jeho 

schopnostiach a vlastnostiach; vie 

vyjadriť záujem – nezáujem; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

rozumie otázke, vie dať na ňu 

zmysluplnú odpoveď, vie otázku 

položiť; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak rozumie základným 

informáciám v texte; vie stručne 

zreprodukovať text; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v texte a vie 

vybrať jednu z možností; 

c. Detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie v texte vyhľadať 

konkrétnu informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu, vie rozlíšiť 

a priradiť konkrétne informácie 

k rôznym témam; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

využíva svoje poznatky z informatiky 

a vytvorí powerpointovú prezentáciu; 

Žiak používa prekladový slovník, 

vrátane online slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

SPRÁVANIE SA 

ZVIERAT 

A STAROSTLIVOSŤ 

O ZVIERATÁ 

Lekcia 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Text: Mačka 

domáca; Kvíz 

o mačkách; Text: 

Pes domáci; Veľa 

domácich zvierat; 

Veľa práce 

v školskej zoo; 

Príbeh: Lama 

u kaderníka; 

 

Gramatika: 

Spojka „weil“, 

„denn“; 

Opytovacie 

zámeno: warum 

 

Syntax: 

Štruktúra 

vedľajších viet s 

„weil“ a „denn“ 

 

Biológia 

(vlastnosti 

a správanie sa 

zvierat) 

 

Environmentálna 

výchova/Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

(starostlivosť detí 

o domáce a exotické 

zvieratá, vzťah detí 

k zvieratám, život 

zvierat v prírode 

a v domácnosti) 

 

Informatika 

Tvorba 

powerpointovej 

prezentácie k téme 

„Moje zviera“; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností/ 

Mediálna výchova 

(napísanie textu, 

tvorba PPP 

a prezentácia v CJ) 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Projektová 

metóda 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

a.Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

b.powerpointová 

prezentácia k téme 

Moje zviera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(hodnotenie 

obsahovej, 

estetickej 

stránky 

prezentácie, 

pracovnej 

aktivity žiaka, 

tvorivého 

prístupu 

k práci pri 

tvorbe 

prezentácie 

a samotnej 

prezentácie 

žiaka pred 

ostatnými) 
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III. 

IV. 

V. 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

samostatne hovorí o na konkrétnu 

tému; žiak vie vyjadriť názor, záujem 

– nezáujem, súhlas – nesúhlas, radosť 

– hnev; žiak vie čítať dátum, 

základné a rádové číslovky; žiak 

hovorí súvisle podľa bodov; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť v rozhovore otázku a dať na 

otázku odpoveď;  

Porozumenie čítanému textu: 

a.Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak rozumie podstatným 

informáciám v texte, vie v texte nájsť 

odpoveď na otázku – vyhľadať 

konkrétnu informáciu; 

b.Detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak rozumie významu otázky; 

Písomný prejav: žiak pozná 

stratégiu písania listu a list napíše; 

Žiak využíva svoju kreativitu pri 

hraní rolí; 

Žiak používa prekladový slovník, 

vrátane online slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

ŠKOLSKÝ VÝLET 

DO ŠKOLY 

V PRÍRODE 

Lekcia 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Informačný leták 

o škole v prírode; 

Prvý deň v škole 

v prírode; Výlety 

do okolia; Mapa 

okolia; 

O autobuse, ktorý 

zastane vždy stáť; 

Spreewald; Výlet 

do Markendorfu 

ku koňom; 

 

Gramatika: 

Zvratné slovesá, 

zvratné zámená;  

Opytovacie 

zámeno welch- 

v N a A; 

Predložkové 

väzby – 

kompletne; 

Spojka „dass“ 

 

Syntax: 

Štruktúra 

vedľajších viet s 

„dass“ 

Zemepis 

(orientácia na mape: 

severovýchod 

Nemecka – oblasť 

Spreewald, mestá 

a prírodné krásy, opis 

trasy na mape); 

 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácií 

k zemepisným témam 

na internete) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(povinnosti žiakov, 

možnosti trávenia 

voľného času v škole 

v prírode, čo je 

potrebné vziať si so 

sebou) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

 

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

Výklad 

 

 

 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

2. písomná 

práca: V škole 

v prírode - list 

(text na základe 

otázok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

VI. 
Komunikačné schopnosti. 

a.Ústny prejav – monológ:  žiak vie 

vyjadriť názor k téme, súhlas – 

nesúhlas s témou; vie stručne 

zreprodukovať základné informácie 

z textu; 

b. Ústny prejav – dialóg: Žiak vie 

položiť otázku, dať na otázku 

odpoveď; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie čítanému 

KONÍČKY, VOĽNÝ 

ČAS  A HRY 

Lekcia 6 

Obsah: 

Aké sú dievčatá 

a akí sú chlapci; 

Text: Bumfidel si 

praje bábiku; 

Interview pre 

školský časopis 

PingPong; Sibylle 

hrá futbal; 

 

Gramatika: 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(vlastnosti 

a správanie sa 

chlapcov a dievčat; 

rozvoj záujmov 

žiakov); 

 

Multikultúrna 

výchova 

(stieranie rodových 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Slovná zásoba, 

gramatika 

a konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

Ústne 

skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiakov 

17  



textu: žiak vie zreprodukovať 

základné informácie z textu; 

b.Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak vie spojiť dve 

spolu súvisiace informácie do vety na 

základe textu; žiak vie vyhľadať 

informáciu v textu;  

Posluch s porozumením: Žiak 

rozumie počutému textu a vie vybrať 

správnu možnosť z viacerých; 

Všeobecné kompetencie:   
a..žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

b. žiak je otvorený kultúrnej 

a etnickej rôznorodosti spoločnosti, 

rozvíja vedomie tolerancie; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

Opytovacie 

zámená; 

Spojka „ob“; 

 

Syntax: 

Tvorba otázok (s 

opytovacím 

zámenom 

a otázky 

začínajúce sa 

slovesom); 

Štruktúra VV so 

spojkou „ob“; 

rozdielov)  

 

Formy: 

 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach. 

výklad 

 

NA HODINÁCH NEJ SA V 7. ROČNÍKU CJ1 PODĽA DAS DEUTSCHMOBIL 2  DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. Veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomných prác v školskom roku/; 

d.1. písomná slohová práca: Žiaci v minulosti a dnes (text na základe otázok) a 2. písomná slohová práca V škole v prírode - list (text na základe 

otázok); 

       e. Miniprojekty (Moje zviera – powerpointová prezentácia); 

 

 

 

ŠkVP pre 8. ročník 1.CUJ podľa Das neue Deutschmobil 2 
 

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: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 
Výlet do 

Salzburgu 

Obsah: 

Výlet do oblasti 
Geografia 

(orientácia na mape, 
Metódy: 

Vysvetľovanie 

Slovná zásoba, 

gramatické 

Ústne skúšanie 

 

22  



vie opísať obrázok, vie určiť, 

komu vec patrí, samostatne 

hovorí k téme; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (informovať sa), 

vie dať na otázku zmysluplnú 

odpoveď; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie informáciám v počutom 

texte, vie určiť správne poradie; 

rozlišuje hlásky a vie určiť, kde 

hlásku počuje, kde nie; 

Porozumenie čítanému textu:  

Globálne porozumenie: žiak vie 

priradiť časť textu k informácii, 

obrázok k informácii; 

Selektívne porozumenie: žiak 

vie určiť ne/správnu odpoveď; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

gramaticky správne slová, slovné 

spojenia, vety; na základe 

informácii vie napísať krátky  

súvislý text, žiak vie opísať svoju 

izbu; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Žiak využíva svoju tvorivosť 

a kreativitu pri tvorbe 

miniprojektu; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

vie vyhľadať informácie na 

internete, napíše a vytvorí text; 

Žiak využíva prekladový 

slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; žiak je otvorený 

kultúrnej rôznorodosti; 

Lekcia 5 Salzburgu, Strašidelný 

zámok, Pieseň: Ludwi, 

strašidelné dieťa, 

Fotografia Salzburgu, 

Návšteva v strašidelnom 

zámku Hohensalzburgu, 

PZ: Kam pôjdu? Kam 

išla rodina 

Baumannovcov 

v Salzburgu? Kto komu 

pomáha? 

Kde sa skrýva Ludwig? 

Kde čo je? Výlet do 

jaskyne, 

Schlaumeierovci v 

Salzburgu; 

 

Slovná zásoba: 

Činnosti, cestovanie, 

veci potrebné na 

cesovanie, krajinovedné 

názvy, vlastnosti 

(okruhy) 

 

Gramatika: 

Datív určitého 

a neurčitého člena 

Predložka zu+D 

Predložky s D a A – 

väzba na D 

 

Syntax: 

Vedľajšie vety s wenn 

Oznamovacie vety 

 

Fonetika: 

Hláska r 

základné údaje 

o oblasti a meste) 

 

Multikultúrna 

výchova (spoznávanie 

oblasti nemecky 

hovoriacej krajiny) 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete) 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj/ Výtvarná 

výchova/Informatika 

(ako žijem je, moja 

izba) 

 

Hudobná výchova  

(zaspievať pieseň) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

Miniprojekt: 

Moja izba 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 

XII. – Komunikačné kompetencie: Lekcia 6 Obsah: Literatúra  Metódy: Slovná zásoba, Ústne skúšanie 19  



I. a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie opísať obrázok, vie 

informovať o udalostiach 

v minulom čase; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

vie položiť zmysluplnú otázku, 

dať na otázku odpoveď; 

Posluch s porozumením: 

Žiak rozumie informáciám 

v počutom texte a vie zvoliť 

správnu – nesprávnu informáciu; 

Čítanie s porozumením: 

Žiak rozumie základným 

informáciám v texte, vie doplniť 

informáciu do textu; žiak vie 

určiť poradie častí textu, žiak vie 

priradiť spolusúvisiace 

informácie; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

krátku rozprávku, žiak využíva 

svoju tvorivosť a napíše list na 

základe obrázkov; žiak vie 

napísať text v minulom čase 

podporeným obrázkami 

a výrazmi; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva prekladový 

slovník ako aj online slovník; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

Život na 

dedine 

Roľnícka rozpráva 

Takto žili sedliaci 

v minulosti v severnom 

Nemecku 

Na návšteve u rodiny 

Krügerovcov 

Aké to bolo v minulosti? 

Rozprávková hádanka 

V sedliackom dome 

Mini-rozprávka 

Pre kráľa na ceste 

Prázdniny na roľníckom 

dvore 

Príbeh s 12 vetami 

 

Gramatika: 

Préteritum slabých, 

zmiešané časovanie 

Modálne slovesá 

 

Fonetika: 

Samohlásky, rýmy podľa 

príkladu 

(rozprávky) 

 

Dejepis/Geografia/Os

obnostný a sociálny 

rozvoj  

(ako sa žilo 

v minulosti, ako sa žije 

v súčasnosti, život 

v meste a na dedine) 

 

Environmentálna 

výchova 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

II.-III. Komunikačné kompetencie: Lekcia 7 Obsah: Dejepis Metódy: Slovná zásoba, Ústne skúšanie 19  



a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie rozprávať príbeh, žiak vie 

porovnať minulosť a súčasnosť, 

napr. škola; žiak vie vyjadriť 

názor, súhlas, nesúhlas; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

vie položiť otázku, dať na otázku 

zmysluplnú odpoveď, žiak sa vie 

opýtať na cestu, podať 

informáciu; 

Posluch s porozumením:  žiak 

rozumie základným informáciám 

v počutom texte, vie doplniť 

informáciu do textu, priradiť 

pojem k obrázku; 

Porozumenie čítanému textu: 

žiak rozumie informáciám 

z plagátu, vie vybrať vhodnú 

informáciu pre svoje 

rozhodovanie, žiak rozumie 

otázkam a vie dať na otázku 

zmysluplnú odpoveď; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

príbeh, odpovedať na otázky, 

porovnať školu dnes 

a v minulosti; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Žiak využíva prekladový 

slovník ako aj online slovník; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; žiak je otvorený 

kultúrnej rôznorodosti; 

Pri 

Baltickom 

mori 

Na ostrove Rujana 

Slávnosť 

Sörtebekerovcov 

Piráti a Vikingovia na 

Baltickom mori, Dračia 

loď 

Hra: Fragespiel 

Pieseň: Piratenlied 

Pohľadnica z Rujany 

Voľnočasový park 

v Gingst 

Škola v minulosti 

Vikingovia 

Príbeh o pirátoch 

 

Gramatika:  

Préteritum modálnych 

slovies 

 

Syntax:  

Vedľajšie vety s als, 

(immer) wenn 

 

 

(spôsob života pirátov, 

vikingov) 

 

Hudobná výchova 

(zaspievať pieseň) 

 

Geografia 

(spoznanie 

zaujímavých oblastí 

severného Nemecka, 

kde žili piráti) 

 

Osob nostný 

a sociálny rozvoj 
(spôsob života 

v minulosti a dnes, 

škola v minulosti 

a v súčasnosti - 

porovnanie) 

 

Výtvarná výchova, 

Informatika, 

Mediálna výchova 
(spracovanie 

miniprojektu) 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

Miniprojekt: na 

ľubovolnú 

preberanú tému 

(napr. 

Vikingovia, 

Piráti, Rujana, 

voľný čas na 

rujane a pod.) 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 



IV.-V. Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie informovať o známych 

témach, vie opísať priebeh/dej; 

žiak vie hovoriť príbeh na základe 

bodov; žiak hovorí informácie 

v minulom čase; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

vytvoriť otázku, vie dať na otázku 

odpoveď; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu a vie 

priradiť spolusúvisiace 

informácie; 

Porozumenie čítanému textu: 

žiak vie odpovedať na otázky, vie 

doplniť informáciu do textu; 

Písomný prejav: žiak vie napísať 

príbeh na základe bodov, žiak 

pozná stratégiu písania listov 

a list napíše; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva prekladový 

slovník ako aj online slovník; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Všeobecné kompetencie: žiak 

vie kriticky hodnotiť svoj pokrok, 

prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; žiak je otvorený 

kultúrnej rôznorodosti; 

 

Lekcia 8 

Na 

návšteve 

vo 

Švajčiarsk

u 

Obsah: 

Najvyššia stanica 

lanovky v Alpách 

Záchranársky pes Barry 

Vo výrobni syru 

v Emmentáli 

Prvá lanovka na 

Zugspitze 

Príbeh o Laike 

V minulosti takto 

vyrábali syr 

 

Gramatika: 

Perfektum silných 

slovies s neodlúčiteľnou 

predponou be-, er-, ver- 

a slovies s koncovkou –

ieren; 

Predložky s A (für, 

ohne), s D (mit, von ... 

bis, von) 

 

Syntax: 

Vedľajšie vety – 

nepriame otázky 

s opytovacími zámenami 

 

Fonetika: 

Prízvuk na príčastí 

minulom 

Geografia/Multikultú

rna výchova 

(poznanie zaujímavých 

miest Švajčiarska) 

 

Dejepis 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

(význam letu „Laiky“ 

do vesmíru) 

 

Výtvarná výchova, 

Informatika, 

Mediálna výchova 
(spracovanie 

miniprojektu) 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

Hodnotenie 

miniprojektu: na 

ľubovolnú 

krajinovednú 

tému o 

Švajčiarsku 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Miniprojekt 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

18  

V.-VI. Komunikačné schopnosti. 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

hovorí samostatne jednoduchým 

spôsobom o každodennej 

Lekcia 9 

Domáce 

zvieratá 

Obsah: 

Pes domáci, domáce 

zvieratá, pes domáci 

V útulku  

Biológia 

(vlastnosti a správanie 

sa zvierat) 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

15  



starostlivosti o domáce zviera, 

o jeho schopnostiach a 

vlastnostiach; vie vyjadriť záujem 

– nezáujem; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

rozumie otázke, vie dať na ňu 

zmysluplnú odpoveď, vie otázku 

položiť; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

základným informáciám v texte; 

vie stručne zreprodukovať text; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v texte 

a vie vybrať jednu z možností; 

c. Detailné porozumenie 

čítanému textu: žiak vie v texte 

vyhľadať konkrétnu informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu, vie 

rozlíšiť a priradiť konkrétne 

informácie k rôznym témam; 

Kompetencie v oblasti IKT: žiak 

využíva svoje poznatky 

z informatiky a vytvorí 

powerpointovú prezentáciu; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Žiak používa prekladový 

slovník, vrátane online 

slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

Hry: Kvíz o mačkách, 

Vieš prečo? 

Majin denník 

Domáce zvieratá: Mačka, 

kôň, andulka, pes 

Psia škola vo Švajčiarsku 

Zvieracia hádanka 

Gorilie mláďa 

 

Gramatika: 

Opytovacia veta s 

„warum“ 

 

Syntax 

Vedľajšie vety so 

spojkou „weil“, „denn“, 

aber, deshalb, oder, und, 

dann; 

 

 

Environmentálna 

výchova/Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

(starostlivosť detí 

o domáce a exotické 

zvieratá, vzťah detí 

k zvieratám, život 

zvierat v prírode 

a v domácnosti) 

 

 

Informatika 

Tvorba powerpointovej 

prezentácie k téme 

„Moje zviera“; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností/ Mediálna 

výchova 

(napísanie textu, tvorba 

PPP a prezentácia v CJ) 

 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

Miniprojekt: 

Prezentácia 

„Mein Haustier“ 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 



osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

NA HODINÁCH NEJ 1. CUJ SA V 8. ROČNÍKU  PODĽA UČEBNICE DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. pracovná aktivita žiaka 

d. domáca príprava 

e. veľká písomná práca po každej lekcii /5 písomných prác v školskom roku/; 

f. miniprojekty (Moja izba – 1. polrok, Miniprojekt: na ľubovolnú preberanú tému (napr. Vikingovia, Piráti, Rujana, voľný čas na rujane a pod.), Miniprojekt 

na ľubovolnú krajinovednú tému o Švajčiarsku; Moje domáce zviera – powerpointová prezentácia – 2. polrokň 

 

 

ŠkVP pre 8. ročník CJ1 podľa Das Deutschmobil 2 
 

Časový 

rozvrh 

Ciela 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 

 Komunikané kompetencie: 

a. Ústny prejav – monológ: žiak vie 

informovať o svojich aktivitách počas 

týždňa; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku (využívajúc minulý čas), 

dať na otázku zmysluplnú odpoveď;  

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie priradiť časť textu 

k obrázku; žiak vie doplniť správnu 

informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku; 

c. Detailné porozumenie čítanému 

textu: žiak vie vyhľadať presnú 

informáciu v krátkom texte; 

Písomný prejav:  žiak vie 

jednoduchými vetami opísať jednotlivé 

činnosti počas dňa; žiak využíva 

Koníčky 

a záľuby 

(Lekcia 6) 

Obsah: 

Záľuby a koníčky 

Detské múzeum 

vo Wuppertale, 

Víkend podľa 

mojich predstáv, 

Moja vysnívaná 

cesta 

 

Syntax: 

Otázky 

s opytovacími 

zámenami 

Nepriame otázky 

 

Geografia 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova  

 

Mediálna 

výchova/Informati

ka (vyhľadať 

informáciu na 

internete) 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede)  

Ústne skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

  



osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme moje 

koníčky/môj vysnívaný deň; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

 Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, žiak hovorí podľa 

bodov, žiak vie prerozprávať obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu: žiak vie doplniť správnu 

informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak rozumie 

základným informáciám v počutom 

texte a vie vybrať jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

RYTIERI 

A HRADY 

(Lekcia 7) 

Obsah: 

Rytier Klipp 

z Klaperbachu, 

Denný program 

rytiera Klippa, 

Rytier Klipp na 

poľovačke, 

Obliehanie hradu 

Klapperbach, 

Hry a vyučovanie 

v stredoveku, 

Vitajte na hrade 

Satzvey, Till 

Eulenspiegel, 

Hrad Eltz 

v Koblenzi, Výlet 

do hradu Eltz,  

Till Eulenspiegel 

a gróf; 

 

Gramatika: 

Perfektum 

slabých slovies 

 

Syntax:  

Rámcová vetná 

konštrukcia 

Geografia 

(orientácia na 

mape, vedieť 

vyhľadať miesta 

na mape) 

 

Dejepis/Multikult

úrna výchova 

(život v minulosti 

na hradoch, život 

detí v stredoveku, 

podujatia hradov 

v súčasnosti) 

 

Multikultúrna 

výchova/   

Literatúra 

(príbehy 

o hrdinoch, ktorí 

upozorňovali na 

chyby a správanie 

sa spoločnosti) 

 

Hudobná výchova 

(zaspievať pieseň) 

 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

  



Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

 Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj názor 

a zdôvodniť ho,, žiak vie opísať vec, vie 

uviesť výhody, nevýhody (konkrétnych 

typov bývania), žiak hovorí podľa 

bodov, žiak vie prerozprávať obsah; 

žiak hovorí o udalostiach v minulom 

čase; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie dať odpoveď na otázku, vie 

vybrať jednu z možností; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie  

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

DOMY 

A BÝVANIE 

(Lekcia 8) 

 

 

Obsah:  

Obľúbené miesto 

na bývanie: typy 

domov, Rodina 

Häusermannovco

v, Pôdorys domu, 

Príbehy o bývaní, 

Báseň „Holter 

polter“, Báseň: 

Hrozný deň, 

Báseň: Moja 

kniha príbehov; 

Rodina 

Monstermannovc

ov, Kronika 

domu, Christine 

prázdniny, Keď 

je mama chorá, 

Výhovorky; 

 

Gramatika: 

Časovanie 

slovies 

v prítomnom 

čase, préterite; 

Perfektum 

silných slovies; 

 

Syntax: 

Rámcová vetná 

konštrukcia, 

vedľajšie vety 

v perfekte; 

Geografia  

(vedieť vyhľadať 

miesta na mape) 

 

Multikultúrna 

výchova 

(spoznávanie 

spôsobu bývania 

iných kultúr) 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(Čo som robil cez 

letné prázdniny) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 
b.1.písomná 

práca: Čo som 

robil cez 

prázdniny; 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

  



fantáziu pri písaní rozprávania; 

 Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: vie opísať 

trasu na mape, trasu autobusov; hovorí 

podľa bodov; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte, vie priradiť obrázok 

k informácii; žiak vie nájsť základné 

informácie v rôznych druhov textov) 

Písomný prejav:  žiak využíva 

osvojené vedomosti, samostatne vytvorí 

krátke rozprávanie k téme podľa  

bodov; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií a vybrať 

jednu z možností; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri písaní rozprávania; 

V MESTE 

(Lekcia 9) 
Obsah:  

Budovy 

a obchody, 

Schuhu ide 

nakupovať, 

mestský plán, 

Hasiči hľadajú 

krokodíla, 

Inšpektor Findig 

a Rudi Räuber, 

Autobusové 

linky, Dopravný 

kvíz; Opis trasy; 

Kde sa to dá 

dosta, Inspektor 

Findig naháňa 

Rudiho Räubera 

po Nemecku, 

Bingo,  

 

Gramatika: 

Predložky len 

s datívom, 

predložky 

s datívom 

a akuzatívom 

 

Syntax:  

VV so spojkou 

wenn a dann; 

Geografia 

(správna 

orientácia na 

mape) 

 

Multikultúrna 

výchova (spoznať 

plány miest, 

cestovné lístky, 

vedieť vyhľadať 

informáciu 

a poznať spôsob 

prepravy, skratiek 

v nemecky 

hovoriacich 

krajinách) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

Povinné: 

a.Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

veľká písomná 

práca z lekcie) 

 

b. Miniprojekt: 

Plán mesta 

s opisom trasy  

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

(obsahová, 

gramatická 

a estetická 

úroveň 

spracovania) 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

  

 Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak vie 

opísať obrázok, vie vyjadriť svoj názor 

a zdôvodniť ho, žiak vie prerozprávať 

obsah; 

b.Ústny prejav – dialóg: žiak vie 

položiť otázku a dať na otázku 

odpoveď; 

ŠKOLSKÉ 

PROBLÉMY, 

SPOLUŽIACI, 

TRIEDNY 

ALBUM 

(Lekcia 10) 

Obsah: 

Neviditeľný 

indián, ideálna 

škola, nekonečný 

školsky príbeh, 

Čo hovoria 

spolužiaci 

o Anne, Básne do 

Etická výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

(medziľudské 

vzťahy, 

sebahodnotenie) 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

Povinné: 
a. Slovná 

zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne 

odpovede, malá 

písomná práca, 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojeku 

(obsahová, 

  



Čítanie s porozumením:  

a. Globálne porozumenie čítanému 

textu:  žiak rozumie základným 

informáciám v texte, žiak vie doplniť 

správnu informáciu do textu; 

b. Selektívne porozumenie čítanému 

textu: žiak porozumel informáciám 

v texte a na základe textu napíše list; 

Písomný prejav:  žiak pozná stratégiu 

písania listov a list napíše; žiak vie 

napísať krátke rozprávanie k téme v MS 

Word; 

Posluch s porozumením: žiak vie určiť 

správne poradie informácií; 

Žiak využíva prekladový slovník; 

Všeobecné kompetencie:  žiak vie 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijíma 

spätnú väzbu a uvedomuje si možnosti 

svojho rozvoja; 

Žiak opakuje osvojené vedomosti 

a dopĺňa si ich, chápe potrebu 

vzdelávania sa v cudzom jazyku; 

Kompetencie v oblasti IKT:  žiak 

pracuje so svojou emailovou schránkou, 

vie napísať e-mail a odoslať ho; 

Žiak využíva svoju kreativitu a 

fantáziu pri tvorbe miniprojektu, 

stránka do triedneho albumu; 

triedneho 

albumu; Kto to 

je? List 

Hannesovi 

Strohkoppovi; 

 

Gramatika:  

Skloňovanie 

prídavných mie 

po určitom 

a neurčitom 

člene, po 

privlastňovacích 

zámenách 

a zápore kein; 

 

SJL 

Formálna úprava 

písania listov; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Informatika/Medi

álna výchova (text 

napísaný 

a spracovaný vo 

worde) 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, domáca 

úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna práca, 

práca vo dvojiciach 

veľká písomná 

práca z lekcie); 

 
b. Stránka do 

triedneho 

albumu 

 

gramatická 

a estetická 

úroveň práce) 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 

 

 

NA HODINÁCH NEJ CJ1 SA V 8. ROČNÍK  PODĽA UČEBNICE DAS DEUTSCHMOBIL 2 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
Povinné sú:  

g. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

h. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

i. pracovná aktivita žiaka 

j. domáca príprava 

k. veľká písomná práca po každej lekcii /4 písomné práce v školskom roku/; 

l. 1. písomná práca (Rozprávanie: Čo som robil cez prázdniny) 

m. miniprojekty (Plán mesta, Stránka do triedneho albumu); 
 

 

 



 

 

ŠkVP pre 9. ročník 1.CUJ podľa Das neue Deutschmobil 2 
 

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 schopnosti. 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

hovorí samostatne jednoduchým 

spôsobom o každodennej 

starostlivosti o domáce zviera, 

o jeho schopnostiach a 

vlastnostiach; vie vyjadriť 

záujem – nezáujem; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

rozumie otázke, vie dať na ňu 

zmysluplnú odpoveď, vie otázku 

položiť; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

základným informáciám v texte; 

vie stručne zreprodukovať text; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v texte 

a vie vybrať jednu z možností; 

c. Detailné porozumenie 

čítanému textu: žiak vie v texte 

vyhľadať konkrétnu informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu, vie 

rozlíšiť a priradiť konkrétne 

informácie k rôznym témam; 

Kompetencie v oblasti IKT: 
žiak využíva svoje poznatky 

z informatiky a vytvorí 

powerpointovú prezentáciu; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

 

Lekcia 9 

Domáce 

zvieratá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

Pes domáci, domáce 

zvieratá, pes domáci 

V útulku  

Hry: Kvíz o mačkách, 

Vieš prečo? 

Majin denník 

Domáce zvieratá: Mačka, 

kôň, andulka, pes 

Psia škola vo Švajčiarsku 

Zvieracia hádanka 

Gorilie mláďa 

 

Gramatika: 

Opytovacia veta s 

„warum“ 

 

Syntax 

Vedľajšie vety so 

spojkou „weil“, „denn“, 

aber, deshalb, oder, und, 

dann; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia 

(vlastnosti a správanie 

sa zvierat) 

 

Environmentálna 

výchova/Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

(starostlivosť detí 

o domáce a exotické 

zvieratá, vzťah detí 

k zvieratám, život 

zvierat v prírode 

a v domácnosti) 

 

 

Informatika 

Tvorba powerpointovej 

prezentácie k téme 

„Moje zviera“; 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností/ Mediálna 

výchova 

(napísanie textu, tvorba 

PPP a prezentácia v CJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné: 

a.Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

b.Miniprojekt: 

Prezentácia 

„Mein Haustier“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 
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XI.-XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Žiak používa prekladový 

slovník, vrátane online 

slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej 

úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie vyjadriť svoj názor na 

bývanie a zdôvodniť ho, žiak vie   

uviesť výhody, nevýhody 

(konkrétnych typov bývania), 

žiak hovorí podľa bodov, žiak 

vie rozprávaťo o svojom 

byte/dome/, o zariadení 

jednotlivých izieb, vie prejaviť 

svoje estetické prejavy pri 

zariaďovaní svojej izby; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

rozumie otázke, vie dať na ňu 

zmysluplnú odpoveď, vie otázku 

položiť; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

základným informáciám v texte; 

vie stručne zreprodukovať text; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcia 10 

Bývanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  

 Typy domov, 

Tak možno bývať 

Kde by si chcel bývať? 

Dom a nábytok v dome 

Hempelovcov,  

Pôdorys domu,  

Príbehy o bývaní v 

paneláku  

Moja izba snov/izba,o 

ktorej snívam/ 

snívam/dom mojich 

snov/ 

Hra: Hľadáme 

Hádanky 

 

Gramatika: 

Predložky: 

s akuzatívom(durch,gege

n,um...herum),  

s datívom(aus); 

Syntax: 

Vedľajšie vety so 

spojkou „dass“;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj (predstavujem 

sa, ako žijem, 

informujem sa 

o iných,) 

 

Výtvarná 

výchova/Informatika 

(návrh zariadenia mojej 

izby, pôdorys bytu, 

návrh môjho 

vysnívaného bývania) 

 

Multikultúrna 

výchova 

(spoznávanie spôsobu 

bývania iných kultúr) 

 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné: 

 

a.Slovná zásoba, 

gramatické 

a syntaktické 

pravidlá, 

konverzácia 

(ústne skúšanie, 

písomné 

skúšanie: malé 

písomné práce 

a písomná práca 

z lekcie, 

pracovná aktivita 

žiaka 

 

b. Stránka do 

Mein Ich-Buch: 

Moja izba 

snov/moja 

vysnívaná izba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Pracovná 

aktivitia žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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I.-II. 

 

 

 

 

 

 

 

a vie vybrať jednu z možností; 

c. Detailné porozumenie 

čítanému textu: žiak vie v texte 

vyhľadať konkrétnu informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu, vie 

rozlíšiť a priradiť konkrétne 

informácie k rôznym témam; 

Kompetencie v oblasti IKT: 
žiak využíva svoje poznatky 

z informatiky a vytvorí 

powerpointovú prezentáciu; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Žiak používa prekladový 

slovník, vrátane online 

slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej 

úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie opísať svoje mesto trasu na 

mape, trasu autobusov, vie sa 

orientovať v meste a poskytnúť 

potrebné ivformácie, hovorí 

podľa bodov; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcia 11 

V meste 

 

 

 

 

 

 

 

Rámcová vetná 

konštrukcia, vedľajšie 

vety so spojkou dass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  

Budovy a obchody  

Plán mesta  

Hasiči hľadajú krokodíla 

Autobusové linky 

Dopravný kvíz  

Opis trasy 

 Kde sa to dá dostať?  

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia (správna 

orientácia na mape) 

 

Multikultúrna 

výchova (spoznať 

plány miest, cestovné 

lístky, vedieť vyhľadať 

informáciu a poznať 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné: 

a.Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

Hodnotenie 

miniprojektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozumie otázke, vie dať na ňu 

zmysluplnú odpoveď, vie otázku 

položiť; 

Porozumenie čítanému textu: 

a.Globálne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

základným informáciám v texte; 

vie stručne zreprodukovať text; 

b. Selektívne porozumenie 

čítanému textu: žiak rozumie 

podstatným informáciám v texte 

a vie vybrať jednu z možností; 

c. Detailné porozumenie 

čítanému textu: žiak vie v texte 

vyhľadať konkrétnu informáciu; 

Posluch s porozumením: žiak 

rozumie počutému textu, vie 

rozlíšiť a priradiť konkrétne 

informácie k rôznym témam; 

Kompetencie v oblasti IKT: 
žiak využíva svoje poznatky 

z informatiky a vytvorí 

powerpointovú prezentáciu; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva svoju kreativitu 

a fantáziu pri tvorbe projektu; 

Žiak používa prekladový 

slovník, vrátane online 

slovníkov; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej 

úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspektor Findig naháňa 

Rudiho Räubera po 

Nemecku  

Na návšteve v Hamburgu 

Gramatika: 

Predložky len s datívom, 

predložky s datívom 

a akuzatívom 

 

Syntax:  

VV so spojkou wenn 

a dann; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spôsob prepravy, 

skratiek v nemecky 

hovoriacich krajinách) 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z lekcie) 

 

b. Miniprojekt: 

Plán mesta 

s opisom trasy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.-IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvoja; 

 

Komunikačné kompetencie: 

a.Ústny prejav – monológ: žiak 

vie vymenovať druhy športových 

aktivít, vie priradiť potrebné 

športové vybavenie pre realiráciu 

športu, vie vyjadriť názor, prečo 

je pre neho šport 

dôležitý,súhlasí/nesúhlasí 

s názorom; 

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

vie položiť zmysluplnú otázku, 

dať na otázku odpoveď; 

Posluch s porozumením: 

Žiak rozumie informáciám 

v počutom texte a vie zvoliť 

správnu – nesprávnu informáciu; 

Čítanie s porozumením: 

Žiak rozumie základným 

informáciám v texte, vie doplniť 

informáciu do textu; žiak vie 

určiť poradie častí textu, žiak vie 

priradiť spolusúvisiace 

informácie; 

Písomný prejav: žiak vie 

napísať svoj názor k téme šport, 

žiak využíva svoju tvorivosť 

a napíše svoj názor, či je pre 

neho šport dôležitý alebo nie; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

Žiak využíva prekladový 

slovník ako aj online slovník; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej 

úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

 

 

Lekcia 12 

Šport je 

zdravý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  

Čo potrebuješ?  

Akú športovú obuv 

a odev potrebuješ na 

šport? Športové 

vybavenie 

Je šport pre teba 

dôležitý? 

Futbalová hviezda  

Kvíz: Olympiáda 

Krížovky 

Maratónsky beh na 

1.olympiáde 

Pieseň: Moja babka jazdí 

na motorke 

Schlaumeierovci športujú 

 

Gramatika: 

Opytovacie zámeno Was 

für ein-...? 

Protiklad s aber, sondern 

 

Syntax:  

Štruktúra viet 

s opytovacím zámenom 

 

 1.písomná slohová práca 

 

 

 

Čo robím cez voľný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis/Geografia 

(1.olympijské hry, 

základné údaje 

a informácie 

o organizácii 

opympiády) 

 

Multikultúrna 

výchova (šport spája 

ľudí rôznej farby pleti) 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete) 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj(vhodné 

využívanie voľného 

času, športom 

k zdraviu) 

 

Hudobná výchova  

(zaspievať pieseň) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné: 

a.Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

b. 1.písomná 

slohová práca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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V.-VI. 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

Komunikačné kompetencie 

a. Samostatný ústny prejav – 

monológ: 

Žiak vie zhodnotiť,akým 

spôsobom získavať nové 

poznatky a informácie, v škole 

alebo doma pomocou počítača, 

vie plniť príkazy a rešpektovať 

zákazy vie vyjadriť, čo sa mu 

v škole páči, čo sa mu nepáči a 

odôvodniť;  

b. Ústny prejav – dialóg: žiak 

vie položiť zmysluplnú otázku, 

dať na otázku odpoveď; 

Posluch s porozumením: 

Žiak rozumie informáciám 

v počutom texte a vie zvoliť 

správnu – nesprávnu informáciu; 

Čítanie s porozumením: 

Žiak rozumie základným 

informáciám v texte, vie doplniť 

informáciu do textu; žiak vie 

určiť poradie častí textu, žiak vie 

priradiť spolusúvisiace 

informácie; 

Písomný prejav: žiak vie 

napísať svoj názor k téme škola   

a napíše svoj názor, čo sa mu 

v škole páči a čo nie; 

Jazyková kompetencia: žiak 

používa gramatické štruktúry 

NEJ, aj keď sa dopúšťa chýb; 

Pragmatická kompetencia: žiak 

vie sformulovať svoje myšlienky 

v súlade s vyžadovanou témou, 

zámerom; 

Sociolingvistická kompetencia: 

žiak vie komunikovať v bežných 

spoločenských situáciách; 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcia 13 

Škola a 

učenie 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah:  

Učenie doma pri počítači 

alebo v škole? 

Kedy sa dokážeš 

sústrediť? Kedy sa 

nudíš? 

Čo sa žiakom páči, čo sa 

im nepáči 

Škola ináč. 

V školskom bufete 

Učenie bystrí tvoj mozog 

Cvičíme a oddychujeme 

Strach z novej školy 

Logické hádanky 

 

Gramatika:  
Časovanie zvratných 

slovies 

 

Vety s auβerdem, 

trotzdem 

 

Syntax:  

Rámcová vetná 

konštrukcia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj(príprava pre 

budúce povolanie, 

každý rešpektuje 

záujmy jednotlivca) 

 

 

Mediálna výchova/ 

Informatika 

(vyhľadávanie 

informácii na internete) 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačných 

schopností 

 

Praktická činnosť: 

Organiácia práce 

v školskom bufete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metódy: 

Vysvetľovanie 

Rozhovor 

Metóda 

opakovania 

a precvičovania 

vedomostí 

(písomné 

opakovanie, 

opakovací 

rozhovor, 

domáca úloha) 

Práca s knihou 

Rozbor žiackych 

prác 

CLIL 

Hra 

Tvorivé 

zážitkové učenie 

 

Formy: 

Skupinová, 

individuálna 

práca, práca vo 

dvojiciach, 

výklad 

 

 

 

 

 

 

 

Povinné: 

a.Slovná zásoba, 

gramatika, 

konverzácia 

(ústne odpovede, 

malá písomná 

práca, veľká 

písomná práca 

z lekcie) 

 

 

Stránka do Mein 

Ich-Buch: Angst 

vor der neuen 

Schule 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné 

skúšanie 

 

 

Pracovná 

aktivita žiaka 

 

Domáca 

príprava 
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Žiak využíva prekladový 

slovník ako aj online slovník; 

Všeobecné kompetencie:   
a.žiak chápe zámer zadanej 

úlohy 

b.žiak systematizuje a rozvíja 

osvojené vedomosti a zručnosti; 

c.žiak vie kriticky hodnotiť svoj 

pokrok, prijíma spätnú väzbu 

a uvedomuje si možnosti svojho 

rozvoja; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA HODINÁCH NEJ 1. CUJ SA V 9. ROČNÍKU  PODĽA UČEBNICE DAS NEUE DEUTSCHMOBIL 2 DO HODNOTENIA ZAHRŇUJE: 
a. ústne odpovede (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe, konverzačných schopností); 

b. malé písomné práce (na zistenie slovnej zásoby, gramatických štruktúr, syntaxe); 

c. pracovná aktivita žiaka 

d. domáca príprava 

e. veľká písomná práca po každej lekcii /5 písomných prác v školskom roku/; 

miniprojekty (Moje domáce zviera – powerpointová prezentácia – 1. polrok,  Miniprojekt:  Plán mesta s opisom trasy; Miniprojekt na ľubovolnú  tému: 

napr. Dom mojich snov, Takú izbu/dom by som chcel mať; Čo robím cez voľný čas- písomná slohová práca v 2. polroku; 

 

 

 



KRITÉRIÁ HODNOTENIA CUDZÍCH JAZYKOV 

Zásady hodnotenia na hodinách cudzích jazykov 

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.   V priebehu jedného vyučovacieho dňa môže byť len jedna veľká písomná práca. 

7.   Obmedzenie v bode 6 sa nevzťahuje na malé písomné práce. 

8.   Veľké písomné práce je vyučujúci povinný oznámiť žiakom vopred. 

9.   Táto povinnosť, vyplývajúca z bodu 8 sa nevzťahuje na malé písomné práce. Je na rozhodnutí učiteľa, či malú písomnú prácu vopred oznámi alebo nie. 

10. Konečná známka bude zohľadňovať: veľké písomné práce z lekcie, malé písomné práce, slohové práce, ústne odpovede, práce z realizovaných projektov, 

aktivitu a plnenie domácich úloh. 

11. Malé a veľké písomné práce z lekcie a 1. písomnú prácu žiak musí absolvovať. Ak nemôže absolvovať v prvom riadnom termíne, absolvuje ho v náhradnom 

termíne, ktorý je zverejnený.  

12. Žiak musí byť v rámci polroku minimálne raz ústne vyskúšaný. 

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

 

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 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 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 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 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 slohovej práce  

 slohová práca obsahuje všetky formálne náležitosti /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 v rámci ISCED 2  Jazyk a komunikácia vypracovala Mgr. Gabriela Aláčová a Mgr. Zuzana Galádová 


