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

ŠkVP  pre predmet 

ŠPANIELSKY JAZYK

Charakteristika vyučovacieho predmetu na 2. stupni : 6.- 9. ročník – CJ2



Charakteristika u  č  ebného predmetu  

     Španielsky jazyk je druhým svetovým jazykom a rovnako ako iné cudzie jazyky prispieva k pochopeniu tých skutočností, ktoré 
presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu
v rámci Európskej únie aj mimo nej.
     Osvojením si španielskeho jazyka môže žiak spoznávať spôsob života v španielsky hovoriacich krajinách, ich tradície, čím sa 
prehlbujú vedomosti a vzájomná tolerancia národov.
     Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľudom, pretože sme schopní komunikovať ich jazykom. Ovládanie 
španielciny resp. cudzích jazykov podporuje mobilitu v rámci EU.
     Vzdelávanie v oblasti španielskeho jazyka smeruje k rozvíjaniu klúčových spôsobilostí – kompetencií a naplnaniu stanovených cielov.

Ciele u  č  ebného predmetu  

• dokázať riešiť každodenné situácie v cudzej krajine
• vedieť poskytnúť pomoc cudzincom v našej krajine
• dokázať komunikovať v cudzom jazyku – výmena informácií a nápadov
• sprostredkovať a vyjadriť svoje myšlienky a pocity
• pochopiť spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo

Časová dotácia

• 6. ročník : 1 hodina podľa ŠVP + 1 hodina rozširujúca podľa ŠKVP = 2 hodiny
• 7. ročník : 1 hodina podľa ŠVP + 1 hodina rozširujúca podľa ŠKVP = 2 hodiny
• 8. ročník : 1 hodina podľa ŠVP + 1 hodina rozširujúca podľa ŠKVP = 2 hodiny
• 9. ročník : 1 hodina podľa ŠVP + 1 hodina rozširujúca podľa ŠKVP = 2 hodiny

Delenie :

• na skupiny v rámci ročníka



Učebné zdroje :

• Lenghardtová : Španielčina 1, 2

Doplňujúca literatúra :

• Clara Mikl Condo, Juan Antonio Ayllon :  Amigos
• María Angeles Palomino :                        Chicos, Chicas

Materiálno-technické prostriedky : 

• učebnica, prekladové slovníky, nahrávky k učebnici, kopírovaný materiál

Doplňujúce materiálno-technické prostriedky : 

• pracovné zošity, metodické príručky, odborná literatúra, časopisy v španielskom jazyku, vlastné pracovné listy, obrázky, vlastné 
prezentácie v Power Point a Activ Studio, mapy, fotografie, DVD, video filmy, didaktická technika (CD prehrávač, CD nahrávky, 
nahrávky na USB, interaktívna tabuľa, PC).

Metódy a formy práce :

• individuálna práca
• skupinová práca
• práca vo dvojiciach
• výklad
• práca so slovníkom
• projektová metóda



Medzipredmetové vzťahy :

• etická výchova
• biológia
• geografia
• hudobná výchova
• slovenský jazyk
• informatika
• dejepis
• matematika

Prierezové témy :

• enviromentálna výchova
• multikultúrna výchova
• ochrana života a zdravia
• osobnostný a sociálny rozvoj
• prezentačné schopnosti
• mediálna výchova
• regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Hodnotenie :

Na hodinách španielskeho jazyka sa v 6.- 9. ročníku hodnotia :
• ústne odpovede = na zistenie ústneho ovládania slovnej zásoby, gramatiky, syntaxe
• malé písomné práce = na zistenie písomného ovládania slovnej zásoby, gramatiky, syntaxe                                                
• veľká písomná práca po ukončení lekcie
• domáca príprava žiakov
• pracovná aktivita žiakov



1. Hodnotenie ústnej odpovede :  

• 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 štandardami. 

• 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. 

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

• 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 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. 

2. Hodnotenie malých písomných prác a testov :

Stupnica 

• 1 = 100% - 90% 
• 2 =  89% - 70% 
• 3 =  69% - 50% 
• 4 =  49% - 30% 
• 5 =  29% - 0% 



Kompetencie

     Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen 
všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do 
jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto 
procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
     Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového 
vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.
�� dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,
�� dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,
�� viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.

     Všeobecné kompetencie

     Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
�� získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti,
�� opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,
�� uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka,
�� opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať,
�� pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,
�� dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,
�� kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,
�� udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,
�� pochopiť zámer zadanej úlohy,
�� účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,
�� aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,
�� využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,
�� byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.



     Komunikačné jazykové kompetencie

     Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím konkrétnych jazykových prostriedkov.
     Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa 
cudzím jazykom hovorí.
Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1:
• rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže 
používať,
• dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,
• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.

1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb konkrétneho typu,
• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie,
• prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru,
• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s 
cudzincami,
• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a 
bežne používané ustálené spojenia,
• dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje.

2 Sociolingvistická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.

3 Pragmatická kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“,
• dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie 
výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.



   
   Komunikačné zručnosti

     Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (integrované zručnosti).

1 Počúvanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia 
hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí ve�mi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie zmyslu,
• rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť krátkemu jednoduchému popisu cesty.

2 Čítanie s porozumením
Učiaci sa na úrovni A1
• rozumie známym menám, názvom, slovám a ve�mi jednoduchým vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na poh�adniciach,
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života,
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc,
• rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty.

3 Písomný prejav
Učiaci sa na úrovni A1:
�� dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,
�� dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna
príslušnosť, adresa, telefón a podobne,
�� dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia
�� vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej,
�� vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“.

Ústny prejav
Ústny prejav – dialóg
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď 
pri pomalšom tempe reči, a že mu pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy,
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa má,
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú,
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché 
informácie, ktoré sa dozvie,
• rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty, vie niekoho o niečo požiadať a niekomu niečo oznámiť.



Ústny prejav – monológ
Učiaci sa na úrovni A1:
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná.

Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie

     V prvej časti pedagogickej dokumentácie boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní.
Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne stanovených kritérií. Jednotlivé časti pedagogickej dokumentácie sú 
uvedené v komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext.
      Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej 
situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom
jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií. 
časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne.
Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zru�ností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať 
príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou 
prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by nemalo byť 
samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. 
     Časť Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje požiadavky 
kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť pedagogickej dokumentácie a umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na
dosiahnutie sledovaných cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najnižšej úrovne ovládania jazyka 
zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych
a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami.

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia 
autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa:
�� rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...),
�� vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti,
�� schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr,
�� schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr.
Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 
potom sú:
�� kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického 
prístupu; prijímanie informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a pádnym argumentom;
�� kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce 
zovšeobecnenia, predsudky a stereotypy;
�� prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, 
boj proti sebectvu a etnocentrizmu; otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných;



�� myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať 
spravodlivejšiu budúcnosť. Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenaväzujú, ale vytvárajú samostatný základný komunikačný kontext. 
Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále tak vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. Časti 
Jazykovýregister a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového 
vzdelávania v triede.



ŠkVP pre predmet španielsky jazyk CJ2 6. ročník 
Časový
rozvrh

Ciele a kľúčové 
kompetencie

Tematický 
celok

Téma

Obsahový 
štandard

Medzi-
predmetové
vzťahy

Prierezové
témy

Stratégie
vyučovania

Metódy 
a formy

Výstup na
hodnotenie

Výkonový
štandard

Metódy 
hodnotenia

Počet 
hodín

Poznámky

IX. 1. Vzbudiť u žiakov záujem
o výučbu španielskeho
jazyka
2. Zoznámenie žiakov s
hispánsky hovoriacim
svetom
3. Dôležitosť a umiestnenie
špan. jazyka v rebríčku
najpoužívanejších 
svetových jazykov

Výslovnosť 
(spoluhlásky + 
2-hlásky a
3-hlásky )  
- pravopis

Výslovnosť
Poukázanie na
rozdiely medzi
španielskou 
a našou
výslovnosťou
Prízvuk

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Práca s 
knihou 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže 
správne 
vyslovovať

Ústne
skúšanie

Pracovná
aktivita žiaka

2



IX.

X.

1. Predstaviť sa 
2. Vyslovovať písmená 
španielskej abecedy

1. Pozdraviť sa
2. Vymenovať
niektoré profesie
3. Počítať

Predstavova
nie

Pozdravy

1.Zásady
hodnotenia a 
klasifikácie
predmetu
2. Ahoj, volám sa 
Maribel
3. Abeceda, 
hláskovanie
4. Mapy 
Španielska a 
Ameriky

5. Teší ma!
6. Čomu sa 
venuješ?
7. Tvorenie 
ženského rodu
pod. a prídavných 
mien
8. Profesie,  
slovesá ser a
tener
9. Prítomný čas
pravidelných 
slovies
10. Aké je tvoje 
telefónne
číslo?Číslovky 1-
20
11. Opytovacie 
vety
12. Formálny a 
neformálny
štýl-reálie 
španielsky
hovoriacich krajín

13. pracovný 
zošit

14. test

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Matematika
(číslovky)

Vysvetľovanie
Práca s 
knihou
Počúvanie
Obrázky

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
-predstaviť sa
-hláskovať slová
-vyslovovať 
písmená 
španielskej 
abecedy

Žiak dokáže:
-predstaviť sa 
niekomu a 
pozdraviť sa
-vymenovať 
niektoré profesie
-opýtať si a dať 
telefónne číslo
-časovať 
pravidelné 
slovesá
Žiak dokáže 
preukázať svoj 
výkon formou 
testu

Ústne skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

4

8



X.
XI.

XII.
I.

II.

1. Porozprávať o
rodine
2. Vyjadriť čas a
umiestnenie
predmetov v priestore

Rozprávať o
bežnom dni,
časových
rozvrhoch
2. Poprosiť si raňajky

Opísať dom
popísať predmety
v dome,
2. Rezervovať

Rodina

Pracovný 
deň

Dom a 
bývanie

15. Si ženatý?
16. Opisovanie rodiny
17. Množné číslo pod.  
mien
18. Kde sú moje okuliare?
19. Predložky miesta (pod,
nad, pred, za..)
20. Privlastňovacie 
zámená
21. Ukazovacie zámená
22. Koľko je hodín?
23. Vyjadrenie času
24. Číslovky 21-5.000
25. Hispánska rodina-reálie
španielsky hovoriacich 
krajín

26. Cvičenia
27. Test

28. Rosa vstáva o siedmej
29. Zvratné slovesá
30. Nepravidelné
slovesá:empezar, volver,
ir, venir

31. Časové predložky
32. Tvorenie otázok
33. Študuješ alebo 
pracuješ?

34. Dni v týždni,  
miesto práce

35. Čo raňajkuješ?
36. Jedlá a nápoje
37. Gestá-reálie španielsky
hovoriacich krajín

38. pracovný zošit
39. test

40. Kde bývaš?
41. Opis bytu, domu
42. Radové číslovky
43. Interiér domu, bytu

Osobnost
ný a
sociálny 
rozvoj

Matemati
ka
(číslovky)

Osobnost
ný a
sociálny 
rozvoj

Osobnost
ný 
sociálny 
rozvoj

Vysvetľovanie 
Rozhovor 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 

Žiak dokáže:
-porozprávať o rodine
-vyjadriť umiestnenie 
vecí v priestore
-vyjadriť čas a 
používať číslovky od 
21 vyššie
Žiak dokáže 
preukázať svoj výkon 
formou testu

Žiak dokáže:
-rozprávať o bežnom 
dni, rutine
-rozprávať o časových 
rozvrhoch
-poprosiť si raňajky
Žiak dokáže 
preukázať svoj výkon 
formou testu

Žiak dokáže:
-opísať dom
-rozprávať o 
predmetoch v dome, 

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne 
skúšanie

Písomné 

10

9

11



III.

III.
IV.

izbu v hoteli

1. Opísať zvyky
pri jedení
2. Objednať si
jedlo v reštaurácii
3. Porozprávať o
tom, čo sa nám
páči a čo nie
4. Dať návod na
prípravu jedla

Opýtať sa na
cestu, opísať
svoju štvrť
2. Vysvetliť

Jedlo a 
nápoje

Moja 
štvrť

44. Nábytok a predmety v
dome
45. Slovesá hay a estar
46. Slovesá hay a estar
47. V hoteli- ubytovanie
48. čítanie- Nádvoria
49. Bývanie v Španielsku 
reálie španielsky
hovoriacich krajín
50. Pracovný zošit
51. Test
52. 1. školská písomná 
práca

53. veľká písomná 
práca

54. Jedlo mimo domu
55. Jedálny lístok
56. Typické španielske 
jedlá
57. Máš rád kino?
58. Sloveso gustar
59. Vizitka, krátka správa
60. Páči sa mi, nepáči sa 
mi
61. Rozkazovací spôsob
pravidelných slovies
62. Návod, recept
63. Svetové kuchyne 
-reálie
španielsky hovoriacich 
krajín
64. Test

65. Ako sa dostanem na
Španielske námestie?
66. Ako sa cestuje metrom
67. Metro v Madride

Osobnost
ný a
sociálny 
rozvoj

Geografia

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 

vymenovať rôzne
kusy nábytku
-rezervovať si izbu v 
hoteli
-časovať a správne 
používať slovesá 
estar a hay
-porozumieť nahrávke 
jednoduchého opisu 
domu
Žiak dokáže 
preukázať svoj výkon 
formou testu a formou 
školskej úlohy

Žiak dokáže:
-požiadať a objednať 
si jedlo v reštaurácii
-porozprávať o tom, 
čo sa mu páči a čo nie
-porozumieť 
jednoduchému 
návodu na prípravu 
jedla
-dať návod na 
prípravu jedla
-používať sloveso 
gustar-páčiť sa
-porozumieť 
informáciám 
prečítaného textu
Žiak dokáže 
preukázať svoj výkon 
formou testu

Žiak dokáže
-opýtať sa na cestu 
metrom

skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne 
skúšanie

Písomné 

8

10



niekomu trasu 68. Rozkazovací spôsob
nepravidelných slovies
69. Požiadanie o 
láskavosť,
dávanie príkazov
70. Moja štvrť je pokojná
71. Slovesá ser a estar
72. Slovesá ser a estar
73. Latinskoamerická 
hudbareálie
španielsky
hovoriacich krajín
74. Test

precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

-dať príkaz v 
španielčine
-požiadať o láskavosť
-opísať štvrť
-tvoriť rozkazovací 
spôsob 
nepravidelných 
slovies
-rozoznať rozdiely v 
používaní slovies s 
významom
byť-ser a estar
-porozumieť 
informáciám 
prečítaného textu
Žiak dokáže 
preukázať svoj výkon 
formou testu

skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka



V..

V.
VI.

1. Dohodnúť si
stretnutie
2. Vonkajší
a vnútorný opis osoby

Opýtať sa na
cestu 2.Rozprávať
o počasí, ročných
obdobiach

Stretnutie s
kamarátmi

Na 
prázdninách

75. Kde sa 
stretneme?
76. Sloveso 
quedar
77. Prijatie,  
odmietnutie
pozvania
78. O koľkej sa 
stretneme?
79. Čo robíš?
80. Prítomný 
priebehový čas
81. Prítomný 
priebehový čas
82. Charakteristika 
a opis
osoby
83. Charakteristika 
a opis
osoby
84. Sobota večer- 
reálie
španielsky 
hovoriacich
krajín
85. Pracovný zošit
86. Test
87. 2. školská 
písomná práca
88. 2. školská 
písomná práca

89. Na 
prázdninách
90. Ako sa 
dostanem....?
91. Služby v meste
92. Čo robila včera 
Rosa?
93. Jedn. Minulý 
čas
pravidelných 

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Geografia

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Vysvetľovani
e 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Vysvetľovani
e 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 

Žiak dokáže:
-dohodnúť si stretnutie
-rozprávať o práve 
prebiehajúcich dejoch
-opísať osoby
-charakterizovať osoby
-používať sloveso 
quedar
-porozumieť 
informáciám 
prečítaného textu
Žiak dokáže preukázať 
svoj výkon formou testu

Žiak dokáže:
-opýtať sa na cestu
-vysvetliť trasu
-tvoriť a používať 
jednoduchý minulý čas
-rozprávať o počasí, 
ročných obdobiach
-porozumieť 
informáciám 
prečítaného a 

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

9

9



slovies
94. JMČ- slovesá 
ir a estar
95. Aké je dnes 
počasie?
96. Mesiace v 
roku, ročné
obdobia
97. Prázdniny v 
Španielskur eálie
španielsky
hovoriacich krajín
98. Test
99. Záverečné 
hodnotenie

rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

vypočutého
textu
Žiak dokáže preukázať 
svoj výkon formou testu



ŠkVP pre predmet španielsky jazyk CJ2 7. ročník 
Časový
rozvrh

Ciele a 
kľúčové 
kompetencie

Tematický 
celok

Téma

Obsahový 
štandard

Medzi-
predmetové
vzťahy

Prierezové
témy

Stratégie
vyučovania

Metódy 
a formy

Výstup na
hodnotenie

Výkonový
štandard

Metódy 
hodnotenia

Počet 
hodín

Poz
ná
mk
y

IX.  1. Pozdraviť
a predstaviť sa
2. Rozprávať
o svojom 
dennom
režime
- vie pomenovať 
veci, 
nachádzajúce sa 
v dome, podať 
informáciu o 
daných 
predmetoch
- ovláda 
vymenovať, 
porovnať a 
opísať zvieratá, 
vyjadriť potrebu, 
vyňať informáciu 
a organizovať ju 
do schém a 
tabuliek, doplniť 
zoznam o 
informácie

Predstaviť sa 

Pozdraviť sa

1. Úvodná hodina
2. Vstupný test
3. Ako sa máš?- pozdraviť
a predstaviť sa
4. Sloveso gustar
5. Málo spím- rutina, denný
režim
6. Zvratné slovesá
7. Nezabudnuteľné prázdniny
8. Jedn. min. čas
9. Jedn. min čas
10. Pozdravy a lúčenie- reálie
španielsky hovoriacich krajín
11. Konverzácia
12. Cvičenia, pracovný zošit
13Test

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Geografia

Multikultúrna 
výchova

SjL

Matematika

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- pozdraviť a predstaviť sa
- časovať sloveso gustar
- rozprávať o svojom dennom
režime, správne používať zvratné
slovesá
- tvoriť a používať jedn. min. čas
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

13

X. 1.Napísať 
životopis
2.Poznať 
číslovky a
dátumy

Životopis 14. Chceš byť milionár ?
15. Opytovacie vety
16. Opytovacie zámená
17. Životopisy- rozprávanie
18. Jedn. min. čas na

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

SjL

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 

Žiak dokáže:
- tvoriť otázky
- správne používať a rozoznávať
opytovacie zámená
- napísať životopis

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

12



prerozprávanie životopisu
19. Karibské ostrovy
20. Dátumy a čísla
21. Otázky a odpovede na 
osobné
a historické dátumy
22. La Alhambra v Granade- 
reálie
španielsky hovoriacich krajín
24. Cvičenia
25. Test

Informatika

Multikultúrna 
výchova

vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

- používať číslovky a rozprávať
o dátumoch
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou tesu

Pracovná 
aktivita žiaka

XI. 1.Rozprávať
o rodine, 
charaktere
ľudí, o zvykoch a 
tradíciách

Zvyky 26. Svadba Pili
27. Opisovanie osôb
28. Slovesá ser a estar v 
spojení
s prídavnými menami
30. Ako si sa dnes mal?
31. Predprítomný čas- tvorenie
a používanie
32. Nesmiete sa 
pozeraťrozprávanie
o kultúrnych
rozdieloch
33. Vyjadrenie nutnosti a 
zákazu
34. Je potrebné/nesmie sa
35. Svadby sveta- reálie 
španielsky hovoriacich krajín
36. Konverzačné cvičenia
37. Test

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Informatika

Multikultúrna 
výchova

Enviromentálna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o charaktere a o rodine
- rozprávať o zážitkoch
a nedávnych aktivitách
- tvoriť a používať predprítomný
čas
- používať slovesá ser a estar
- používať väzby hay que/ no se
puede
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

12

XII.
I.

1.Vedieť
porozprávať
o budúcnosti
2.Vyjadriť 
želanie a
sympatie

Predpovede 38. Miesto na život- rozprávanie
o bývaní
39. Podmienky na prenajatie
domu, bytu
40. Opis ideálneho domu, bytu
41. Väzba: me gustaría+infinitív
42. Čo bude?

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 

Žiak dokáže:
- vyjadriť želanie (väzba- páčilo
by sa mi)
- rozprávať o budúcnosti
- vyjadriť možné podmienky
- používať zámená s priamym a
nepriamym predmetom

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 

16



43. Rozprávanie o budúcnosti
a predpovede
44. Konverzačné cvičenia
45. Budúci čas- tvorba
a používanie
46. Podmienkové súvetia
47. Kto ti to daroval?
48. Zámená: priamy a nepriamy
predmet
49. Zámená: priamy a nepriamy
predmet
50. Machu Picchu- reálie
španielsky hovoriacich krajín
51. Test
52. školská písomná práca (Mi 
casa ideal)
53.Oprava písomnej práce

opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu a formou školskej úlohy

aktivita žiaka

II. 1.Rozprávať
o zvykoch
2.Opísať 
minulosť
3.Orientovať sa 
v meste

Predtým a 
teraz

54. Nebolo toľko áut
55. Opisovanie udalostí v
minulosti
56. Zvyky v minulosti
57. Imperfectum
58. Nezarábam tak ako ty
59. Porovnávanie, superlatív
60. Pohyb v meste
61. Orientácia v meste
62. Buenos Aires- reálie
španielsky hovoriacich krajín
63. Konverzačné cvičenia
64. Test

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o zvykoch v minulosti
a opísať minulosť
- tvoriť a používať imperfektum
robiť porovnávanie
- pohybovať sa v meste na základe
podaných informácií
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

11

III. 1.Inzerovať
v novinách
2. Dať návod na
prípravu jedla

Varenie 65. Second-hand
66. Inzerovanie v novinách
67. Nákup a predaj cez telefón
68. Na nákupoch
69. Vyjadrenie neurčitého
množstva

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 

Žiak dokáže:
- inzerovať v novinách
- ovláda neurčité zámená
- dať návod na prípravu jedla
- používať neosobnú formu slovies
(se...)

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

10



70. Neurčité zámená
71. Rýchla kuchyňa
72. Neosobná forma slovies
73. Jesť vonku- reálie 
španielsky hovoriacich krajín
74. Test

(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Pracovná 
aktivita žiaka

IV.
V.

1.Vedieť dať 
radu
2.Porozprávať
o duševných
stavoch
3.Vvyjadriť túžby

Rady 75. Toto leto, zdravie
76. Dávanie rád pomocou
rozkazovacieho spôsobu
77. Kladný a záporný 
rozkazovací
spôsob
78. Môj šéf má zlú náladu
79. Duševné stavy na nálady
80. Slovesá ser a estar
81. Kiežby si sa zlepšil
82. Vyjadrenie želania, túžby
83. Prítomný čas subjuntiva
84. Subjuntivo v zdvorilostných
frázach
85. Emigrovať do inej 
krajinyreálie
španielsky hovoriacich
krajín
86. Konverzačné cvičenia
87. Test

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- používať rozkazovací spôsob na
to, aby dal radu
- rozprávať o duševných stavoch
- vyjadriť túžby
- tvoriť a používať subjuntivo
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

13

VI. Rozprávať o 
práci a 
pracovných
podmienkach
2. Čítať správy
z novín a 
pochopiť
význam

Noviny, tlač 88. Hľadanie práce
89. Udalosti
90. Správy z novín
91. Predminulý čas
92. Ospravedlnenie
93. Nepriama reč
94. Tvorenie otázok
95. Spisovatelia- reálie 

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o práci a pracovných
podmienkach
- tvoriť a používať predminulý čas
- čítať a pochopiť správy z novín
- používať nepriamu reč
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

12



španielsky
hovoriacich krajín
96. Test
97. 2. školská písomná práca
98. 2. školská písomná práca –
oprava
99. Záverečné zhrnutie

opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu a formou školskej úlohy

ŠkVP pre predmet španielsky jazyk CJ2 8. ročník 
Časový
rozvrh

Ciele a 
kľúčové 
kompetencie

Tematick
ý 
celok

Téma

Obsahový 
štandard

Medzi-
predmetové
vzťahy

Prierezové
témy

Stratégie
vyučovania

Metódy 
a formy

Výstup na
hodnotenie

Výkonový
štandard

Metódy 
hodnotenia

Počet 
hodín

Po
zn
ám
ky

IX. Vedieť dať
radu,
porozprávať
o duševných
stavoch,
vyjadriť túžby

Rady 1. Oboznámenie žiakov so
zásadami hodnotenia a
klasifikácie
2. Vstupný test
3. Toto leto, zdravie
4. Dávanie rád pomocou
rozkazovacieho spôsobu
5. Môj šéf má zlú náladu
6. Duševné stavy
7. Slovesá ser a estar
8. Kiežby si sa zlepšil
9. Vyjadrenie želania, túžby
10. Prítomný čas subjuntiva
11. Emigrovať do inej krajinyreálie
španielsky hovoriacich krajín

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Geografia

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 

Žiak dokáže:
- používať rozkazovací spôsob na to, 
aby dal radu
- rozprávať o duševných stavoch
- vyjadriť túžby
- tvoriť a používať subjuntivo
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

12



12. Test ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

X. Rozprávať
o práci
a pracovných
podmienkach,
čítať správy
z novín
a pochopiť 
význam

Noviny, tlač 13. Hľadajúc prácu
14. Udalosti
15. Správy z novín
16. Predminulý čas
17. Ospravedlnenie
18. Nepriama reč
19. Časová súslednosť
20. Tvorenie otázok
21. Spisovatelia- reálie
španielsky hovoriacich krajín
22. Test

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Enviromentálna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o práci a pracovných 
podmienkach
- tvoriť a používať predminulý čas
- čítať a pochopiť správy z novín
- používať nepriamu reč
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10

XI. Rozprávať
o voľnom čase,
vyjadriť svoj 
názor

Voľný čas 23. Ako dlho čakáš?
24. Rozprávanie o trvaní
momentálnej aktivity
25. Väzba llevar+gerundium
26. Čo si robil cez víkend?
27. Kino a voľný čas
28. Jedn. min. čas
a predprítomný čas
29. Ako sa ti pozdáva táto....?
Vyjadrenie názoru
30. Sviatky vo svete- reálie
španielsky hovoriacich krajín
32Test

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- vyjadriť trvanie nejakej aktivity
- rozprávať o kine a voľnom čase
- vyjadriť svoj názor
- správne používať väzbu llevar+ 
gerundium
- správne použiť JMČ a predprít. čas
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10



XI.
XII.

Rozprávať
o plánoch,
definovať
predmety
- samostatne 
viesť a zapísať 
si krátky 
rozhovor s 
kamarátom
- napísať súvislý 
text o svojom 
živote počas 
jedného roka a 
následne ho 
prezentovať
- používať 
prekladový 
sovník

Plány 33. Čo plánuješ robiť cez
prázdniny?
34. Rozprávanie o plánoch
35. Väzby voy a+inf., pienso+
inf.
36. Keď budem mať čas
37. Načo slúži toto?
38. Vysvetľovanie a definovanie
39. Vzťažné súvetia
40. Prechod Španielska- reálie
španielsky hovoriacich krajín
41. Test
42. 1.školská písomná práca
43. Oprava písomnej práce

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Pr

SjL

Informatika

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o svojich plánoch
- používať gram. Väzby ir+ a+ inf., 
pienso+infinitiv
- tvoriť vzťažné súvetia
- definovať predmety
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu
a formou školskej úlohy
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

11

XII:
I.

Rozprávať
o každodenno
m živote,
osobných
vzťahoch
a vyjadriť
pocity

Ľudia 45. Rutina a voľný čas
46. Minulý, prítomný a budúci
čas
47. Minulý, prítomný a budúci
čas
48. Ako dlho...Od kedy?...
49. Julia mi je sympatická
50. Zvratné slovesá, slovesá s
„LE“
51. Písanie: odsek, veľké
písmená
52. Voseo- reálie španielsky
hovoriacich krajín
53. Cvičenia, pracovný zošit
54. Cvičenia, pracovný zošit
55. Test

Pr

Enviromentálna 
výchova

SjL

Informatika

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže :
- rozprávať o každodenných aktivitách
- používať zvratné slovesá
- rozprávať o pocitoch a osobných 
vzťahoch
- tvoriť odseky v písomnom prejave
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme.

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

12



II.
III.

Pohybovať sa
v meste na
základe daných
inštrukcií,
opísať bývanie,
napísať
súkromný list

Miesta 56. Na stanici
57. Kupovanie lístka na vlak
58. Predminulý čas
59. Ako ideš do práce?
60. Dopravné prostriedky
61. Slovesá vyjadrujúce pohyb
62. Výmena domu, bytu
63. Opis domu
64. Opis domu
65. Predložky miesta
66. Písanie: Súkromný list
67. Pôvodná Cartagena- reálie
španielsky hovoriacich krajín
68. Cvičenia, pracovný zošit
70. Test

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- kúpiť si lístok na vlak, metro...
- tvoriť a používať predminulý čas
- vysvetliť, ako sa pohybuje po meste
- opísať svoj dom
- napísať súkromný list
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

15

IV.
V.

Opísať osobu,
charakterizova
ť predmety
a dať radu

Osobné 
vzťahy

71. Priatelia
72. Opis osoby
73. Vzťažné súvetia
74. Súrodenci
75. Sl. Zásoba- rodina
76. Prídavné mená vyjadrujúce
charakter
78. Požiadanie a dávanie rady
79. Rozprávanie o pocitoch
80. Podmienkové súvetia
81. Písanie: vypĺňanie
formulárov
82. Bývanie s rodičmi: reálie
španielsky hovoriacich krajín
83. Cvičenia, pracovný zošit
84. Test

85. 2. školská písomná práca
86. Oprava písomnej práce

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- opísať osobu (osobnosť a fyz. vzhľad)
- charakterizovať predmety pomocou 
vzťažných
súvetí
- rozprávať o pocitoch a osobných 
vzťahoch
- dať radu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

16



V.
VI.

Rozprávať
o minulosti,
spomienkach,
používať
interpunkčné
znamienka
v písomnom
prejave

Čas plynie 87. Ako dlho som ťa nevidel?
88. Rozprávanie o minulosti
89. Slovesné väzby: dejar
de...acabar
de...llevar+gerundium
90. Estar+gerundium
91. Vzdelávanie predtým a teraz
92. Rozprávanie o zvykoch
v minulosti
93. Imperfektum
94. To, čo ma naučil život
95. Predprítomný časvyjadrenie
zážitkov,
skúseností
96. Písanie: interpunkčné
znamienka
97. Test o Španielsku
a španieloch- reálie
španielsky hovoriacich krajín
98. Cvičenia, pracovný zošit

Osobnostný a
sociálny 
rozvoj

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
žiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o minulosti a používať pritom 
slovesné
väzby a predprítomný čas
- rozprávať o svojom detstve a vzdelaní, 
ktoré
dostal
- tvoriť prídavné mená s opačným 
významom
- správne používať interpunkčné 
znamienka
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

13



ŠkVP pre predmet španielsky jazyk CJ2 9. ročník 
Časov
ý
rozvrh

Ciele a 
kľúčové 
kompetencie

Tematický 
celok

Téma

Obsahový 
štandard

Medzi-
predmetové
vzťahy

Prierezové
témy

Stratégie
vyučovania

Metódy 
a formy

Výstup na
hodnotenie

Výkonový
štandard

Metódy 
hodnotenia

Poč.
hod.

Poz
nám
ky

IX. Porozprávať
o chorobách,
spôsoboch
liečenia, dať
radu,
odporúčanie

Zdravie a 
choroby

1. Oboznámenie so zásadami
hodnotenia a klasifikácie
2. Vstupný test
3. Prečo som vegetarián?
4. Sl. Zásoba- stravovanie
5. Väzby para+inf., que+ 
subjuntivo
6. Iná medicína
7. Rozprávanie o terapiách
8. Slovná zásoba: ľudské telo
9. Sen
10. Rozkazovací spôsob
11. Písanie: lekárska správa
12. Kuba- reálie    13. Cvičenia 
14. Test

Ochrana života 
a zdravia

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí 
(písomné 
opakovanie, 
opakovací 
rozhovor, 
domáca 
úloha) 
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach, 

Žiak dokáže:
- rozprávať o rôznych druhoch výživy
- používať dané slovesné väzby
-rozprávať o chorobách
a alternatívnych terapiách
- dať radu, odporúčanie pomocou
rozkazovacieho spôsobu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon 
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10



X. Vyjadriť sa
k otázke
životného
prostredia,
napísať
formálny list,
vyjadriť
potrebu, robiť
porovnávania a
hodnotenia

Náš svet 15. Ekologicky správne
16. Vyjadriť pocity: znepokojuje 
ma,
obťažuje ma...
17. Ticho, prosím
18. Vyjadrenie povinnosti, robiť
hodnotenia
19. Keňská ekologička
20. Porovnávanie a superlatív
21. Slovná zásoba: geografia
22. Písanie: List riaditeľovi
23. Divy moderného sveta- 
reálie
španielsky hovoriacich krajín

24. Cvičenia, pracovný 
zošit

25. Test

Enviromentálna 
výchova

Geografia

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach,

Žiak dokáže:
- vyjadriť sa k otázke životného
prostredia
- vyjadriť potrebu a povinnosť
- porovnávať, robiť hodnotenie
a odporúčanie
- napísať list riaditeľovi (formálny
list)
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

9

XI. Rozprávať
o pracovných
podmienkach,
napísať žiadosť
do zamestnania

Práca a 
profesie

26. Dobrá práca
27. Rozprávanie o pracovných
podmienkach
28. Ak by som mohol, zmenil by 
som
29. Cuando+subjuntivo, futuro
30. Ak by som mal peniaze...
31. Podmienkové súvetia
32. Písanie: Žiadosť o 
zamestnanie,
Curriculum vitae
33. Príslovia- reálie španielsky
hovoriacich krajín
34. Cvičenia, pracovný zošit
35. Test
36. 1. školská písomná práca
37. Oprava písomnej práce

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

Žiak dokáže:
- rozprávať o pracovných
podmienkach
-vyjadriť takmer nesplniteľné
podmienky, nereálne, pomocou 
imperfekta subjuntíva
- vyjadriť budúci dej pomocou
väzby cuando+subjuntivo
-napísať žiadosť o zamestnanie
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu a formou školskej
úlohy
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10

XII. Rozprávať
o voľnom čase,
umení a kultúre

Voľný čas 38. Športy, slov. zásoba
39. Ideme?- dohodnutie si 
schôdzky
40. Priama reč
41. Nepriama reč
42. Hudba, umenie a literatúra
43. História jedného schodiska -
ukážka
44. Písanie: Formálny list
45. Flamenco – reálie 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 

Žiak dokáže:
- Rozprávať o rôznych druhoch
športu
- používať priamu a nepriamu reč
- rozprávať o druhoch umenia,
ovláda slovnú zásobu
- napísať formálny list
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10



španielsky
hovoriacich krajín

46. Cvičenia, pracovný 
zošit

47. Test

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

I.
II.

Prerozprávanie
udalostí,
vyjadrenie
želania

Správy 48. Udalosti
49. Slovná zásoba – zločiny
50. Trpný rod
51. Vezmi si ma!52.Nepriama 
reč: rozkazy a návrhy
53. Chcem, aby bolo moje 
mesto pekné
54.Vyjadrovanie želaní
55. Písanie: Poznámky a 
odkazy
56. Atapuerca – reálie 
španielsky hovoriacich krajín
57. Konverzácia
58. Cvičenia, pracovný zošit

59. Test

Mediálna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

Žiak dokáže:
- rozprávať o udalostiach
- vyjadriť svoje želanie
- zanechať krátky odkaz alebo
správu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

9

II.
III.

Rozprávanie
o dovolenkách,
vyjadrenie
dohadu
a domnienky

Čas prázdnin 60. Na cestách
61. Vyjadrenie dohadu, 
domnienky
62. Starká cestovateľka
63. Dovolenkové ubytovanie
64. Zdvorilé požiadanie o 
službu
65. Historky z ciest
66. Písanie: pohľadnica
67. Chceš cestovať do 
Guatemaly? –
reálie španielsky hovoriacich 
krajín

68. Cvičenia, pracovný 
zošit

69. Test

Multikultúrna 
výchova

Geografia

Osobnostný a 
sociálny rozvoj

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 

Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

Žiak dokáže:
- porozprávať o spôsoboch
cestovania, rôznych druhoch
dovolenkového ubytovania
- napísať pohľadnicu
- zdvorilo požiadať o nejakú
službu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10

III.
IV.

Rozprávanie
o nákupoch,
písanie
reklamácie

Čas na 
nákupy

70. V obchode
71. Slovná zásoba, oblečenie
72. Zámená priameho a 
nepriameho predmetu
73. Zbožňujem nakupovanie!
74. Neurčité číslovky
75. Podnikavý človek

Multikultúrna 
výchova

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 

Žiak dokáže:
- porozprávať o nákupoch
- vymenovať rôzne druhy tovaru
- správne používať členy
- napísať reklamáciu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 

11



76. Používanie členov
77. Písanie: Reklamácia
78. Čiary v Nazca – reálie 
šp.hov. krajín

79. Cvičenia 
80. Test

knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

Žiak ovláda slovnú zásobu k danej téme aktivita žiaka

IV.
V.

Rozprávanie
o sviatkoch
v roku
v španielsky
hovoriacich
krajinách

Sviatky a 
tradície

81. 7. júl, San Fermín
82. Neosobné vety so SE
83. Chceš prísť ku mne na 
Vianoce?
84. Vianoce v Chile
85. Ľudia
86. Príslovky
87. Písanie: redigovanie správy
88. Aztékovia – reálie 
španielsky
hovoriacich krajín
89. Test
90. Záverečné hodnotenie

Regionálna 
výchova a 
tradičná ľudová 
kultúra

Multikultúrna 
výchova

Dejepis

Vysvetľovanie 
Rozhovor 
Metóda 
opakovania a 
precvičovania 
vedomostí
Práca s 
knihou 
Rozbor 
ţiackych prác 
Formy: 
Skupinová, 
individuálna 
práca, práca 
vo dvojiciach

Žiak dokáže:
- porozprávať o rôznych sviatkoch
v rôznych krajinách
- správne používať príslovky
- zredigovať krátku správu
Žiak dokáže preukázať svoj výkon
formou testu
Žiak ovláda slovnú zásobu k danej
téme

Ústne 
skúšanie

Písomné 
skúšanie

Pracovná 
aktivita žiaka

10

ŠKVP pre predmet SJA 6.- 9. ročník vypracovala Mgr. Miroslava Palková


