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UČEBNÉ OSNOVY 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby      

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

Štátny vzdelávací program     8 

Školský vzdelávací program 3 3 3 3 12 

Kód a názov odboru štúdia 7902 J 00 gymnázium 

Stupeň vzdelania vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A 

Forma štúdia denná 

Dĺžka štúdia štvorročná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet nemecký jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety 

a spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť 

Jazyk a komunikácia. Hlavným cieľom pri vyučovaní nemeckého jazyka je praktické využitie 

osvojených spôsobilostí a efektívnu komunikáciu, pričom komunikácia v nemeckom jazyku je 

založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou 

a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní 

a potrieb jednotlivca. 

   

Predmetom nemecký jazyk sa žiak oboznamuje, učí komunikovať a vhodne reagovať 

v bežných životných situáciách, správne používať pravopisné prostriedky daného jazyka, 

vhodne reagovať na partnerove podnety, zároveň aj preukázať úroveň rečových schopností. 

Vzdelávanie rozvíja žiakove schopnosti založené na počúvaní, čítaní, spracovávaní textu, 

jednoduchým prekladom textu, odhadovaním neznámych slov a vedomostí ako aj zručností 

v oblasti písomného a ústneho prejavu. Žiaci tým získajú poznatky všeobecného a odborného 

charakteru k lepšiemu spoznaniu krajiny, jej kultúry a tradícií.  

 

V prvej polovici štúdia získavajú žiaci základnú slovnú zásobu z bežných oblastí života 

a prehľad základných gramatických javov, porozumejú jednoducho vyjadreným informáciám 

o každodenných témach a vedia vhodne reagovať, vedia prečítať a pochopiť kratšie texty 

a napísať krátky príbeh, opis a osobný list. Druhá polovica je zameraná na prehĺbenie získanej 

slovnej zásoby, žiaci sa naučia ovládať a použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň 

ovládania jazyka v známych kontextoch, naučia sa vyjadrovať svoje myšlienky, pocity 

a názory, vedia napísať jednoducho členený súvislý text a disponujú vedomosťami 

o spoločnosti a kultúre krajiny, v ktorej sa nemecký jazyk používa. 

  

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. 

Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci 

Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných 

krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 

medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo 

spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania 
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cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2, v 2. 

cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B1 (podľa spoločného Európskeho 

referenčného rámca pre jazyky). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá 

nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od 

toho, do akej miery sa jazyková kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných 

oblastí vzdelávania. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z 

jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej 

miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa 

chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa 

vlastných predstáv  a uspokojenia. 

 

Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent 

learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje 

opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah 

výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho 

uvedomelý  prístup  k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, 

aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti 

používať a sám si zvolil úroveň náročnosti. Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný 

používateľ jazyka, čo predpokladá, že učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí 

nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i  prostredníctvom všetkých dostupných médií (v rámci 

samoštúdia) v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. Požiadavky, 

ktoré sa kladú na učiaceho sa predpokladajú, že bude vedome a cielene pristupovať k osvojeniu 

si cudzieho jazyka. Táto koncepcia mu umožňuje, aby sa na základe vlastného uváženia 

rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať. 

 

Prvotným cieľom výučby nemeckého jazyka je zamerať sa  predovšetkým na 

komunikatívnu funkciu jazyka, na aktívne zvládnutie jazykových zručností, dorozumieť sa a 

komunikovať v nemeckom jazyku, rozvíjať písomnú formu prejavu a vyhovieť kritériám 

uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce.  

 

Vyučovanie predmetu zabezpečuje absolventom školy produktívne i receptívne osvojenie si 

jazyka na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj 

odborný i všeobecno - kultúrny rozvoj a úspešne sa zapájať do spoločenskej praxe.  Mimoriadny 

dôraz sa kladie na tvorivosť žiakov a uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. 

 

Pri organizácii vyučovania sa vychádza z nasledovných charakteristických znakov:  

a) získavanie schopnosti vyjadrovať sa v nemeckom jazyku do takej miery, aby bolo 

možné dorozumieť sa v bežných životných situáciách s nemecky hovoriacimi osobami, 

b) osvojenie potrebných základov z náuky o jazyku,  

c) rozvíjanie gramatického myslenia, 

d) čítanie s porozumením, 

e) eliminovanie strachu z komunikovania v nemeckom jazyku, 
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f) samostatná práca so slovníkom a dostupnými zdrojmi nemeckého jazyka (napr. internet 

a webové stránky nemecky hovoriacich krajín, časopisy, televízne a rozhlasové 

vysielanie a pod.). 

 

Pri vyučovaní nemeckého jazyka ide predovšetkým o tieto typické aktivity: 

 chápanie nemeckého jazyka ako svojbytného historického javu, 

 pôsobenie cudzieho jazyka ako dôležitého a nevyhnutného nástroja celoživotného 

vzdelávania, 

 samostatné získavanie informácií z rôznych zdrojov a zvládnutie práce s jazykovými 

prameňmi a s textami rôzneho zamerania, 

 nadviazanie na poznatky, ktoré sa už získali v priebehu štúdia, rozvíjanie 

komunikatívnosti v nemeckom jazyku, schopnosť porozumieť primeranému 

cudzojazyčnému prejavu a čítanému textu, schopnosť realizovať rozhovor v bežných 

komunikatívnych situáciách, 

 vyjadriť svoje názory a pocity, zoznámiť sa s významnými reáliami nemecky hovoriacich 

krajín. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu  

 

Obsah vychádza z cieľov vyučovacieho procesu. Prvotným cieľom jazykového vyučovania 

je komunikatívny cieľ. Je nutné rozvíjať všetky 4 rečové zručnosti. Znalosť cudzieho jazyka 

má význam pre rozvoj komunikačnej schopnosti, k vzájomnému porozumeniu medzi národmi. 

Pri vyučovaní sa vychádza zo spoločenských cieľov, tie sú najvšeobecnejšie – rozvíjajú 

tvorivé myslenie. Profil absolventa a ciele vyučovacieho predmetu sú dané inštitucionálnymi 

cieľmi. Tieto reprezentujú požiadavky školy ako vzdelávacej inštitúcie. Pri vyučovaní cudzích 

jazykov majú zvláštny význam špecifické ciele. Špecifické ciele musia byť primerané 

a jednoznačné. V rámci vyučovacieho predmetu je nutné vopred stanoviť výkon, ktorý sa má 

u žiaka dosiahnuť. Sú kontrolovateľné. 

Prvotný cieľ jazykového vyučovania je komunikatívny cieľ. Má za cieľ rozvíjať štyri rečové 

zručnosti: 

- počúvanie,  

- čítanie 

- ústny prejav, 

- písanie. 

 

Kľúčové kompetencie 
 

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným 

orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné 

kľúčové kompetencie: 
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a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov 

a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, 

ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, 

spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové 

úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text.  

Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom 

jazyku, 

- štylizovať listy (formálne, neformálne),  vyplňovať formuláre (životopis), 

- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 

- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh 

a tém v cudzom jazyku, 

- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým 

prejavom v materinskom a cudzom jazyku. 

 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 

založenej na vedomostiach. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať 

základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, 

preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie 

a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.  

Absolvent má: 

- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 

- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy. 

 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov 

ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Sú to schopnosti, ktoré na základe 

získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových 

úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  

Absolvent má: 

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 

vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie), 

- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  

 

d) Podnikateľské spôsobilosti 
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Tieto spôsobilosti umožňujú orientáciu na vlastné podnikanie. Žiaci musia byť schopní  

využívať informačné toky, preberať zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, rešpektovať 

podnikateľskú etiku. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou 

súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú 

v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je 

nový model riadenia.  

Absolvent má: 

 pracovať so základnými informáciami  v cudzom jazyku, 

 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov 

svojho učenia zo strany iných ľudí. 

 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným 

počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo 

pracovnom čase. Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie 

a výkonnosť v práci.  

Absolvent má: 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

- komunikovať elektronickou poštou, 

- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak 

prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Svojím podielom prispievajú k životu a práci 

spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému 

spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so 

zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi, rozvíjaniu vzájomného 

porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, 

tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má: 

- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo 

verejnom záujme, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom 

kontexte, 

- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať 

k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 

- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu 

k identite druhých. 
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  Všeobecné kompetencie   

Absolvent má: 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam 

a normám komunikácie, 

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 

gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj 

používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 

daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 

okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov 

(odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať 

so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky 

a informačné zdroje. 

  Odborné kompetencie 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 ovládať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a využívať osvojené 

pojmy pri riešení praktických úloh. 

b) Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

- pracovať na PC na užívateľskej úrovni,   

- ovládať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy 

a zásady pri riešení praktických úloh, 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje: 

- empatiou, toleranciou,  

- vytrvalosťou, flexibilitou, 

- kreativitou, komunikatívnosťou. 
 

Žiak v predmete nemecký jazyk: 

 V receptívnych jazykových činnostiach (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) a stratégiách dokáže ako poslucháč alebo čitateľ spracovať 

hovorený alebo napísaný text. 

 V produktívnych (ústny prejav, písomný prejav) a interaktívnych jazykových 

činnostiach (ústna interakcia, písomná interakcia) a stratégiách dokáže vytvárať 

ústny alebo písomný text. 

 Bude efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické 

pre jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

 Dokáže využívať komunikačnú kompetenciu, aby realizoval komunikačný 

zámer vymedzeným spôsobom. 

 Bude zvládať spoločenské dimenzie jazyka. 
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 Má dostatočnú slovnú zásobu na to, aby sa vyjadril na väčšinu tém, ktoré sa 

vzťahujú na každodenný život (rodina, záujmy, práca, cestovanie, bývanie 

a aktuálne udalosti). 

 Ovláda a vie použiť vybrané gramatické javy pre danú úroveň ovládania jazyka 

v známych kontextoch, pri používaní zložitejších gramatických javov sa môže 

prejavovať interferencia (negatívny vplyv materinského jazyka). 

 Vytvorí pravopisne a interpunkčne správny súvislý text, ktorý je všeobecne 

zrozumiteľný. 

 V prípade potreby overia správny pravopis zložitejších alebo menej známych 

výrazov v slovníku 
 

Sociolingválna pripravenosť a výstavba výpovede: 

 Uvedomuje si zásadné zdvorilostné normy a podľa nich sa aj správa. 

 Uvedomuje si najdôležitejšie rozdiely v zvyklostiach, postojoch, hodnotách 

a presvedčení, ktoré sú typické pre spoločenstvo osvojovaného cudzieho jazyka. 

 Vhodne využíva široký rozsah jazykových prostriedkov, aby sa dokázal vyjadriť 

v obvyklých i v menej obvyklých situáciách. 

 Zasiahne do diskusie na známu tému, pričom používa vhodné frázy, aby sa ujali 

slova. 

 Zrozumiteľne vyjadrí podstatu svojich myšlienok a definuje problém. 

 Jednoducho a jasne sformuluje a oznámi dôležitú informáciu. 

 Rozvoj ich vzťahov k sebe, iným a svetu 

 Schopnosť samostatne hľadať a využívať informácie 

 Schopnosť experimentovať, objavovať, klásť otázky a riešiť problémy 

 

 Výchovno - vzdelávacie stratégie 

 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 

kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 Zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 Vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 Vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

 Komunikovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 Identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie 

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 Prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 Prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 Diskutovať a pozorne počúvať 
 

Metódy: rozprávanie, rozhovor, motivačný rozhovor, výklad, opis, argumentácia, diskusné 

metódy, kooperatívne vyučovanie, metódy tvorivej aktivity, metódy upevňovania vedomostí 

a zručností, metódy hodnotenia a klasifikácie 



 8 

 

Žiak po absolvovaní štúdia nadobudne: 

 

- Receptívne jazykové činnosti a stratégie: 

 Porozumie jednoducho vyjadreným faktografickým informáciám o každodenných 

témach, identifikuje všeobecné informácie aj konkrétne detaily za predpokladu, že ide 

o štandardný rečový prejav. 

 Porozumie hlavným myšlienkam vypočutého textu na známe témy, s ktorými sa 

pravidelne stretávajú v škole, vo voľnom čase atď., vrátane krátkych rozprávaní. 

 Zbežne prečíta a pochopí kratšie aj dlhšie texty, nájdu v nich potrebné informácie. 

 Nájde a pochopí dôležité informácie v bežných materiáloch, akými sú napríklad listy, 

brožúry a krátke úradné dokumenty. 

 

- Produktívne jazykové činnosti: 

 Pomerne plynulo podá jednoducho formulovaný súvislý opis ľubovoľnej oblasti ich 

záujmu, pričom ho prezentujú ako lineárny sled myšlienok. 

 Podrobne opíše udalosti, zážitky, pocity a reakcie, svoje sny, nádeje a ambície. 

 Vyrozpráva príbeh (pravdivý alebo vymyslený). 

 Rozvinie argumentáciu, stručne zdôvodní a vysvetlí svoje názory, postoje, plány 

a činnosti.  

 Napíše jednoducho členený súvislý text (opis udalostí, zážitkov, pocitov a reakcií) na 

známe témy z oblasti ich záujmu, spájaním krátkych odlíšených prvkov do lineárneho 

sledu. 

 Napíše príbeh. 

 Napíše krátky jednoduchý referát na zadanú tému. 

 

- Interaktívne jazykové činnosti a stratégie: 

 Sleduje a zapojí sa do rozhovoru na známe témy, príležitostne požiadajú o zopakovanie 

určitých slov alebo častí výpovede. 

 Vyjadrí svoje myšlienky na abstraktné a kultúrne témy. 

 Zrozumiteľne vyjadrí svoje názory alebo požiada o osobné názory a stanoviská 

v diskusii. 

 Získa a odovzdá nové informácie, vymieňa si a overuje nazhromaždené informácie. 
  

Finančná gramotnosť 

Finančné vzdelávanie ako súčasť všeobecných kompetencií žiaka je na stredných školách 

pokračovaním finančného vzdelávania na základnej škole. Problematika financií bude v rámci 

možností zapracovaná do tém: 

 

Obchod a služby  (nákup, predaj, banky,...) 

Rodina a spoločnosť (domáci rozpočet) 

Domov a bývanie (kúpa a prenájom nehnuteľností) 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  (poisťovníctvo, lieky) 

Doprava a cestovanie  (nákup auta, cestovných lístkov) 

Vzdelávanie a práca  (školné, štipendium, mzda)  

Človek a príroda (recyklácia, separovanie, odvoz odpadu) 

Voľný čas a záľuby  (financovanie záľub a koníčkov) 

Stravovanie (cena potravín, služieb ) 

Obliekanie a móda (cena tovaru, značkový tovar, second-hand, výrobná cena) 
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Šport (financovanie, náklady) 

Mládež a jej svet  (brigády) 

Vzory a ideály (charitatívne koncerty) 

 

 

 Komunikačné jazykové kompetencie 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a 

potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné 

v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné 

zložky: 

 

Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A2 a ďalej si ich 

rozvíja tak, aby dokázal používať: 

- bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru; 

- základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov; 

- vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie; 

- osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém; 

- niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

 

Sociolingválna kompetencia 

Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A2 a ďalej 

si ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- komunikovať v bežných spoločenských  situáciách; 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

- udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny 

informácií, týkajúcich sa známych a bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska 

limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne 

zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

 

Pragmatická kompetencia  

Učiaci sa na úrovni B1 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A2 a ďalej si 

ich rozvíja tak, aby dokázal: 

- sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

- funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 

jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, 

rozčarovania, strachu,  

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 
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- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, 

- používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na 

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

 

Kompetencie a funkcie jazyka 

 

V rámci stredného vzdelávania sa v nemeckom jazyku rozvíjajú tie kompetencie a funkcie 

jazyka, ktoré sú špecifikované v časti Obsahový štandard – úroveň B1. Každá kompetencia v 

obsahovom štandarde sa člení na šesť komponentov, ktoré sú všetky súčasťou komunikačnej 

kompetencie a bez ktorých sa komunikácia nemôže uskutočňovať. V rámci obsahového 

štandardu jednotlivé kompetencie na seba nenadväzujú, môžu sa navzájom kombinovať a 

neustále vytvárať nové komunikačné kontexty. 

Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a 

zahŕňajú reakcie účastníkov komunikácie. Funkcie sú chápané ako základné časti 

komunikácie. Žiaci ich musia ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku 

uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa stretnú až na vyšších úrovniach. 
 

 Výkonový štandard 

 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má  

žiak povinne dosiahnuť počas štúdia. Jazykové činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a 

rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t. j. viaceré súčasne. Dôraz na konkrétne jazykové činnosti 

sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.  

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 Žiak počas štúdia dokáže: 

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne potreby za 

predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná;  

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života;  

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach;  

 identifikovať tému vypočutej diskusie;  

 porozumieť základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe;  rozumieť 

jednoduchým pokynom informatívneho charakteru;  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú  

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard  
Žiak počas štúdia dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi frekventovanú slovnú 

zásobu;  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach;  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty; 

 porozumieť jednoduchým osobným listom;  
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 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy;  

 vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie;  

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov  
 

 Písomný prejav – výkonový štandard  
Žiak počas štúdia dokáže: 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov; 

 napísať jednoduché osobné listy; 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie;  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci; 

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi; 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa – miesto, škola, rodina, záujmy  

 

 Ústny prejav – dialóg  

Žiak počas štúdia dokáže:  

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy;  

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny;  

 identifikovať hlavnú tému diskusie, ak je reč pomalá a jasná;  

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy;  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení;  

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia a reagovať na ne;  

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie; 

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť  

 

Ústny prejav – monológ  
Žiak počas štúdia dokáže: 

 opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu a miesto; 

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok;  

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti 
 

 Obsahový štandard 

 

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň B1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie  

špecifikované v inovovanom štátnom vzdelávacom programe  

(http://www.minedu.sk/data/att/7920.pdf, str.11 - 36) 

 

 

Tematické okruhy a slovná zásoba  
 

Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj pri 

vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si náležitú 

pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých 

komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike. Predložený dokument 
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uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné 

témy. Tematické okruhy a podtémy sú v zásade spoločné pre všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú 

na našich školách. Naplnenie tematických okruhov konkrétnou slovnou zásobou, prípadne formulácia 

podtém, je špecifické pre každý jazyk. Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej 

úrovni. 

 

Rodina a spoločnosť                                Vzdelávanie a práca  
Osobné údaje          Škola a jej zariadenie 

Rodina – vzťahy v rodine    Pracovné činnosti a profesie   

Národnosť/štátna príslušnosť              Školský systém 

Tlačivá/dokumenty                                      Celoživotné vzdelávanie 

Vzťahy medzi ľuďmi                                   Pracovné podmienky 

Náboženstvo                                                                 

                                                                         Človek a príroda 

Náš domov                                             Zvieratá/fauna                                                     

Môj dom/byt                                                 Počasie 

Zariadenie bytu                                            Rastliny/flóra 

Domov a jeho okolie                                    Klíma 

Bývanie v meste a na dedine                       Človek a jeho životné prostredie     

Spoločnosť a životné prostredie                  Príroda okolo nás – ochrana životného                  

Spoločnosť a jej životný štýl                            prostredia 

                              

Ľudské telo,                                                   Voľný čas a záľuby 

starostlivosť o zdravie                                Záľuby 

Ľudské telo                                                   Literatúra, divadlo a film 

Fyzické charakteristiky                                 Rozhlas, televízia a internet 

Charakterové vlastnosti človeka                   Výstavy a veľtrhy 

Choroby a nehody  

Hygiena a starostlivosť o telo                           Výživa a zdravie 

Zdravý spôsob života                                    Mäso a mäsové výrobky 

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky,           Zelenina a ovocie 

poistenie                                                        Nápoje 

                                                                      Mliečne výrobky 

Človek na cestách                                        Cestoviny a múčne výrobky 

Dopravné prostriedky                                   Stravovacie návyky     

Osobná doprava                                        Stravovacie zariadenia                             

Príprava na cestu a cestovanie                      Príprava jedál 

Turistika a cestovný ruch                              Kultúra stolovania 

Problémy cestných, železničných                 Zdravá výživa 

a leteckých sietí 

 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti                 Človek a spoločnosť, komunikácia 

Cudzie jazyky                                                Jazyk ako dorozumievací prostriedok 

Rodinné sviatky                                             Formy komunikácie 

Štátne a cirkevné sviatky                               Kultúra komunikácie 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií              Mládež a jej svet 

                                                                        Aktivity mládeže 

Odievanie a móda                                         Vzťahy medzi rovesníkmi 

Základné druhy oblečenia                              Generačné vzťahy 
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Odevné doplnky                                                       Predstavy mládeže o svete 

Výber oblečenia na rôzne príležitosti                       Konflikty predstáv a reality 

Druhy a vzory odevných materiálov 

Móda a jej trendy                                                         Profesia a pracovný život 

                                                                                  Výber profesie 

Šport nám, my športu                                             Zamestnania 

Druhy športu: zimné a letné, individuálne a              Pracovné pomery a kariéry  

kolektívne                                                                  Platové ohodnotenie 

Športové disciplíny                                                    Nezamestnanosť 

Význam športu pre rozvoj osobnosti                       

Nové smerovania v športe                                           Veda a technika v služ. ľudstva            

  Čestnosť športového zápolenia                                Technické vynálezy 

                                                                                    Vedecký pokrok 

  Obchody a služby 

   Nákupné zariadenia                                                     Vzory a ideály 

   Pošta a telekomunikácie                                          Človek, jeho vzory a ideály 

   Nakupovanie a platby                                               Pozitívne a negatívne vzory 

   Hotelové a reštauračné služby                                 Individuálne priority a hodnoty 

   Centrá krásy a zdravia                                                   

   Kultúra nakupovania a služieb                                     Slovensko 

                                                                                    Geografické údaje 

   Krajiny, mestá a miesta                                         História 

   Krajiny a svetadiely                                                  Turistické miesta a kult. Pamiatky 

   Moje krajina a moje mesto                                       Zvyky a tradície 

   Geografický opis krajiny 

   Kultúrne a historické pamiatky krajín                            Krajina, ktorej jazyk sa učím 

   a miest                                                                     Geografické údaje       

                                                                                    História 

   Kultúra a umenie                                                   Turistické miesta a kult. pamiatky 

   Druhy umenia                                                          Zvyky a tradície 

   Kultúra a jej formy                                                   O človeku v krajine, ktorej jazyk sa                                                                                                                                                                                          

   Spoločnosť – kultúra – umenie                                 učím 

   Kultúra a jej vplyv na človeka 

   Umenie a rozvoj osobnosti 

   Kultúrny život 

 
 
 

 Očakávané výstupy 

 

Za pomoci vyučujúceho, výkladu a práce na hodinách, a taktiež samostatnej práce 

doma sa žiak učí a zaujíma sa o svoj progres. Dokáže zvládnuť gramatickú rovinu jazyka, ktorá 

je potrebná pre správne využitie v praxi a vo svojom živote v písomnej a aj hovorovej forme. 

Dokáže správne používať slovnú zásobu, vhodnú v danej situácií, dokáže vhodne reagovať na 

podnety, tvoriť otázky, odpovede, teda viesť komunikáciu. Trénovať správnu výslovnosť za 

pomoci vyučujúceho a slovníkov, pracovať s nimi, a taktiež sa učiť novú slovnú zásobu. Žiak 

taktiež dokáže čítať text v cudzom jazyku, pričom taktiež dokáže textu porozumieť 

a interpretovať text. Tak isto sa trénuje aj počúvanie s porozumením, ktorý žiakom pomáha 

predstaviť si originálneho nemecky hovoriaceho človeka. Po zvládnutí týchto požiadaviek, 

ktoré sa overujú ústnymi a písomnými skúškami, čítaním, atď. je žiak adekvátne ohodnotený 
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a pri úspešnom zvládnutí požiadaviek následne postupuje do ďalšieho polroka a ďalšieho 

ročníka. Žiak by mal rovnako preukázať, že neovláda len gramatiku daného cudzieho jazyka, 

ale že ju vie použiť aj v praxi, kde záleží od neho ako pohotovo bude odpovedať na otázky. 

 

Opakuje a napodobňuje výslovnosť jednotlivých nemeckých hlások a slov. Prečíta 

foneticky správne jednoduchý text (intonácia, slovný a vetný prízvuk, melódia). Spozná chybnú 

výslovnosť a opraví ju, aplikuje výslovnosť nacvičených hlások, slabík a slov na slová 

neznáme, reprodukuje jednoduchý rozhovor, reprodukuje základné gramatické pravidlá. 

 

Počúvanie s porozumením 
Žiak 

 rozumie jednoduchým pokynom na hodinách, ktoré sú zreteľne adresované, 

 dokáže rozoznať známe slová a základné slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly 

a zrozumiteľne, 

 rozumie číselným údajom, vlastným menám, medzinárodným slovám v krátkych 

vyjadreniach, ak ľudia hovoria pomaly a majú správnu výslovnosť( adresa, vek, čas, 

otváracia doba, reštaurácie, vyučovacia doba, trvanie prestávky, telefónne čísla, ceny, 

vzdialenosti), 

 v známych situáciách rozumie základným informáciám o čase a mieste, 

 rozumie najbežnejším frázam vyjadrujúcim pozdrav, lúčenie či ospravedlnenie, 

 v známych situáciách rozumie jednoduchým informáciám a číselným údajom (cena, 

objednávka v reštaurácii, miesto a doba schôdzky, otváracie a zatváracie hodiny) 

 rozumie jednoduchým pokynom v každodenných situáciách (rozumie, keď niekto 

opisuje ako sa kam dostať peši či verejnými prostriedkami), 

 dokáže pochopiť tému konverzácie, ak sa hovorí pomaly a štandardným jazykom, 

 rozumie slovným spojeniam a výrazov vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného 

života, 

 rozumie základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa 

hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach, 

 vie identifikovať tému vypočutej diskusie, chápe vety, výrazy a slová, ktoré sa ho 

priamy týkajú, 

 rozumie jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 dokáže naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého. 

 

Ústny prejav, dialóg – ústna interakcia 

Žiak 

 rozlišuje tykanie a vykanie, ovláda základné frázy, reaguje adekvátne v jednoduchej 

komunikácii, 

 dokáže podľa situácie vhodne používať jednoduché pozdravy pri privítaní a lúčení 

a rozumie im (pozdraví priateľa, učiteľa, prípadne ďalšie osoby), 

 dokáže sa vyjadrovať pri formálnom a neformálnom predstavovaní (vie povedať, ako 

sa volá, odkiaľ pochádza, kde býva, a podobné otázky dokáže klásť aj ostatným), 

 vie sa spýtať, ako sa darí rôznym osobám, a vie povedať, ako sa má (spolužiakov, 

učiteľov, prípadne ďalších osôb), 

 dokáže jednoducho odpovedať na otázky (akými jazykmi hovorí, čím by chcel/a byť, 

ak má záujmy, ako vyzerá jeho rodina, aký je jeho obľúbený predmet, čo si želá jesť 

a piť), 
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 vyjadrí jednoduchšie, čo sa mu či inej osobe páči, alebo čo má rád alebo čo majú radi 

ostatní a na tie isté veci sa dokáže spýtať, 

 dokáže pri bežnom styku s ľuďmi o niečo požiadať, pochopí, keď o podobné veci žiada 

niekto jeho (navrhne, aby sa niečo kúpilo, objedná jedlo v jedálni alebo v reštaurácii), 

 vie poskytovať jednoduché číselné informácie a zároveň sa na to spýtať (vek, čas, 

rozvrh hodín, vyučovacia doba, telefónne číslo, ceny, vzdialenosti), 

 požiada, aby mu niekto niečo zopakoval (meno, názov miest), 

 je schopný zistiť jednoduché informácie o cene a verejných dopravných prostriedkoch 

(spýtať sa, ako sa dostať peši či hromadnou dopravou na určité miesto, vysvetliť cestu 

na mape), 

 zvládne jednoduchú výmenu informácií o všedných témach (kam pôjde na nákup, čo 

bude robiť počas dňa, aké máme koníčky,  komu patrí určitý predmet), 

 zvládne všedné situácie v obchode a v každodenných situáciách ( spýta sa, či majú 

určitý tovar a kde ho možno kúpiť, kde nájde nejaký predmet v byte, dokáže odpovedať, 

na ktorom poschodí obchodného domu sa nachádza aké oddelenie a čo tam predávajú), 

 pri všednej konverzácii vyjadrí jednoduchým spôsobom svoj názor či svoje preferencie 

( vyjadrí názor na nejakú osobu, opíše jej vlastnosti), 

 pri konverzácii dokáže odpovedať na jednoduché otázky a reagovať na jednoduché 

tvrdenia (vysvetlí, kde sa nachádza v meste obchod či budova, vyjadrí, ako sa má, a na 

to isté sa spýta, kam sa podel určitý predmet), 

 dokáže poskytovať informácie, ktoré sa zakladajú prevažne na číslach, a na obdobné 

informácie sa spýta (čas, časové rozpätie, vek, cena výrobku), 

 dokáže v bežnej situácii niečo navrhnúť, prijať a odmietnuť návrhy ostatných, navrhnúť 

alternatívu (dokáže pozvať niekoho do kina, dohodnúť schôdzku, odmietnuť pozvanie 

a zdôvodniť prečo). 

 

Ústny prejav – monológ 
Žiak  

 dokáže opísať jednoduchým spôsobom známe osoby a situácie (seba, svoju rodinu, 

priateľov, obchodný dom, oblečenie osoby, svoje stravovacie návyky, svoje mesto), 

 dokáže podať stručne a jednoduchými výrazmi základné informácie o známych témach 

(pomocou mapky predstaví svoje rodné mesto, vysvetlí usporiadanie obchodného  

centra), 

 vie opísať jednoducho, ako niečo urobiť (opíše, ako sa dostať z jedného miesta na 

druhé), 

 dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí 

 je schopný stručne a jednoduchým spôsobom hovoriť o osobných skúsenostiach 

(porozprávať o tom, čo robí počas dňa, hovoriť o svojich zvykoch, o aktivitách vo 

voľnom čase, vysvetliť situáciu zachytenú na fotografii), 

 jednoduchým spôsobom dokáže vyjadriť svoj názor k všedným témam (aké športy sa 

mu páčia, čo robí rád vo voľnom čase), 

 vie jasne vyjadriť číselné údaje (čas, telefónne číslo, svoj vek, dobu vyučovacích 

predmetov, cenu), 

 dokáže podať stručne a jednoduchými výrazmi základné informácie o známych témach 

(pomocou mapky predstaví svoje rodné mesto, vysvetlí usporiadanie obchodného 

centra), 

 vie opísať jednoducho, ako niečo urobiť (opíše, ako sa dostať z jedného miesta na 

druhé), 
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 dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine 

a v škole, opis každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. vo forme 

krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet, 

 v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

 jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

 porozprávať o tom, čo doma robí, o tom, čo robil doma, vyjadriť názor na práce 

v domácnosti, 

 komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy s použitím jednoduchých slovných 

spojení a viet, 

 vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy 

a aktivít vo voľnom čase v jednoduchom slede myšlienok , o extrémnych športoch, 

 opísať svoje plány a osobné skúsenosti, 

 porozprávať ako sa oslavujú niektoré sviatky, 

 opísať osobu – ako vyzerá, vlastnosti, 

 opísať svoju izbu, svoju predstavu o bývaní (ideálne bývanie), 

 porozprávať o najobľúbenejšom mieste, 

 porozprávať, aké zamestnanie ma zaujíma. 

 

Čítanie s porozumením 
Žiak 

 rozumie známym menám, názvom, slovám a jednoduchým vetám, napríklad na 

plagátoch, oznámeniach, na pohľadniciach, v katalógoch, 

 rozumie základným informáciám v jednoduchých textoch, dokáže zrozumiteľne 

a správne prečítať texty, ktoré obsahujú aj neznámu slovnú zásobu a vie ich odvodiť 

z kontextu, 

 rozumie krátkym a jednoduchým textom týkajúcich sa najbežnejších každodenných 

situácií, vlastným menám, číselným údajom, jednotlivým slovám a základným 

spojeniam (inzeráty týkajúce sa predaja predmetov, hľadania priateľov na 

korešpondenciu či ponuku domácich zvierat, reklamné inzeráty ponúkajúce kultúrne 

vyžitie, reklamné inzeráty reštaurácií), 

 rozumie informatívnemu obsahu veľmi  jednoduchých textov o témach, ktoré sú mi 

známe, predovšetkým ak je text prehľadný alebo doplnený obrázkami (jedálny lístok), 

 v krátkom texte rozumie informáciám o osobách a miestach (prečo sa niekto nachádza 

v Nemecku, ako vyzerá jeho rodina, či má nejaká zvieratá), 

 rozumie jednoduchým pokynom a informačným tabuliam (základné inštrukcie 

k cvičeniam, označenie oddelení v obchodnom dome), 

  dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú 

zásobu, 

 dokáže vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné 

informácie, 

 rozumie bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice 

 pochopí konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

 porozumie jednoduché osobné listy, 

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopí význam niektorých neznámych slov, 

 nájde potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch, 

 porozumieť inzerátom o bývaní,  

 porozumieť inzerátom o ponuke práce ( na internete) 
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 v texte s obrázkami dokáže pochopiť hlavnú informáciu (opis určitej trasy, plánik 

mesta, opis činností), 

 rozumie bežným informačným tabuliam, ktoré sa vyskytujú na verejných miestach 

(označenia oddelení v supermarkete), 

 dokáže získať relevantné informácie z článkov v novinách či časopisoch, pričom sa 

sústreďuje predovšetkým na mená, čísla, titulky a obrázky, 

 v hrubých rysoch rozumie obsahu krátkeho príbehu (ako si privyrába študent, čo robí 

nezamestnaný otec rodiny, ako žijú dvojčatá), 

 rozumie jednoduchým pokynom pokiaľ sú sformulované v postupných krokoch 

a prípadne doplnené obrázkami (pokynom v učebnici), 

 používa rôzne techniky čítania podľa typu textu a účelu čítania, 

 pochopí zadanú tému, vyhľadá základné informácie z textu, kľúčové slová a písomne 

ich zaznamená, 

 zopakuje základné informácie z jednoduchého textu, zostaví osnovu textu, vyjadrí 

vlastnými slovami obsah textu v jednotlivých vetách (globálne, selektívne a detailné 

čítanie). 

  

Druhy textov: plagáty, oznámenia, pohľadnice, katalógy, cestovné poriadky, jedálne lístky, 

texty z učebnice, jednoduché dialogické texty, texty, ktoré obsahujú javy a udalosti známe 

žiakovi prostredníctvom jeho skúseností a záujmov, texty k ilustráciám. 

 

Písomný prejav 

Žiak dokáže 

 napísať krátky osobný list, pohľadnicu, dokáže vyplniť registračné formuláre 

s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, národnosť, bydlisko..., 

 napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo 

robia, vie písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho 

zopakovanie a preformulovanie,  

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy), 

 napísať štruktúrovaný životopis, napísať žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 zostaviť program výletu, 

 napísať mená, jednotlivé slová či viacej slov (vie odpisovať text z tabule, zvládne 

doplňovacie cvičenia v pracovnom zošite, vytvorí vety z vopred daných prvkov), 

 dopĺňať činnosti či schôdzky do rozvrhu (zapíše do tabuľky svoj rozvrh hodín), 

 písomne zaznamenať informácie o sebe a iných (meno, vek, zamestnanie, záľuby, moja 

škola), 

 napísať, čo mu niekto nadiktuje (mená, adresy, telefónne čísla), 

 poskytnúť písomne informácie o sebe a ostatných a obdobné informácie si písomne 

vyžiadať (odpovie na inzerát svojho vrstovníka, ktorý hľadá priateľa, napíše niečo 

o sebe), 

 napísať stručnú správu (inzerát, že hľadá prenájom bytu), 

 napísať pohľadnicu alebo jednoduchý e-mail (napíše e-mail, že hľadá listového 

priateľa), 

 opísať zrozumiteľným spôsobom známe osoby či veci (osoby, ktoré dobre znám, svoj 

koníček, mesto, obrázok), 
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 jednoduchými výrazmi opísať každodenné aspekty svojho života (napíše o svojej škole, 

o svojich stravovacích návykoch a aktivitách svojich a svojich priateľov), 

 vytvoriť krátke oznámenie či podať stručnú informáciu ( písomné pozvanie kamaráta 

na určitú akciu, vrátane miesta a doby stretnutia, opis trasy, opis svojho priebehu dňa), 

 poskytnúť písomne stručné informácie o známych témach a obdobné informácie si 

písomne vyžiadať ( písomne vysvetlí, kde býva a ako sa tam človek dostane), 

 zvládnuť napísať veľmi jednoduché osobné listy, pohľadnice či e-maily o sebe (prijme 

pozvanie na koncert, napíše niečo o svojich záujmoch). 

 

 

Žiak dokáže odhadnúť význam neznámych slov na základe už osvojenej slovnej zásoby 

a kontextu.  
Rozozná rôzne fonémy a podľa nich rozlíši slová. 

Aplikuje výslovnosť nacvičených hlások, slabík a slov na slová neznáme. 

Rozlišuje slovnú zásobu na základe odvodzovania, pridávaním prípon a predpôn a skladaním 

slov.  

Odhaduje význam príbuzných slov na základe prebraných tematických okruhov. 

 

Tematické okruhy a komunikačné situácie: 

 

Oblasť osobná – prvé kontakty, osobné údaje, bydlisko, domov, rodina a spoločenské vzťahy, 

rodinný život, priatelia, príbuzní, vybavenie domácnosti, osobné listy 

Oblasť osobnostná – človek (vonkajší vzhľad, vlastnosti, pocity), voľný čas a záujmy, 

spôsoby trávenia voľného času, záľuby, zvieratá, vyjadrovanie vzťahu, názory a postoje 

k blízkemu okoliu 

Oblasť vzdelávacia – škola, učitelia, školské predmety dianie v škole a po škole, problémy 

v škole, vyučovanie, domáce úlohy, zamestnanie 

Oblasť verejná -  denný program, každodenné povinnosti, situácie všedného dňa, životný štýl, 

príležitostné práce, časové údaje, potravinársky tovar, jedlá, stravovacie zariadenia, stravovacie 

návyky, obchody, reštaurácie, jedálny lístok, účasť na kultúrnych akciách, turistika 

a cestovanie, informácie v meste, návšteva pamiatok, dopravné prostriedky, divadlo, kino, 

programy 

Oblasť pracovná – predaj a služby, druhy obchodov, tovar, nákup a predaj 

 

Učebné zdroje 

 

Okrem zvolených kníh a pracovných zošitov pre žiakov, ako sú zdroje Direkt interaktiv 1, 2 a 3 

sa na skvalitnenie výučby využívajú interaktívne učebnice nosiče, internetové zdroje, rôzne 

časopisy, odborná literatúra, dvojjazyčné a výkladové slovníky, cvičenia na aktivity, krížovky 

alebo doplňujúce cvičenia zábavnou formou. Dôležitú rolu  zohráva pri učení použitie 

autentického materiálu, ktorý zahŕňa rôzne magazíny, noviny, letáky či reklamné materiály, 

ktorý žiakovi poskytuje možnosť  vidieť, ako sa jazyk prejavuje aj v takýchto médiách. Žiaci 

sa môžu oboznámiť a vidieť rozdiel medzi variantmi nemčiny, čiže medzi nemčinou, ktorá sa 

používa v bežnom, hovorenom jazyku, potom v serióznych novinách a taktiež v bulvárnej tlači. 

 

Študijný materiál, učebnice: 

 

- ČERNÝ, KOVAČKOVÁ, TRANTA, MEĽUCHOVÁ. 2019. Direkt interaktiv 1. Praha: 

Klett nakladatelství s.r.o. 2019. 
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- ČERNÝ, KOVAČKOVÁ, TRANTA, MEĽUCHOVÁ. 2020. Direkt interaktiv 2. Praha: 

Klett nakladatelství s.r.o. 2020. 

- ČERNÝ, KOVAČKOVÁ, TRANTA, MEĽUCHOVÁ. 2021. Direkt interaktiv 3. Praha: 

Klett nakladatelství s.r.o. 2021. 

- KOVÁCSOVÁ, E. – VOKOUNOVÁ, A. 2001. Nemecko- slovenský,   slovensko – 

nemecký slovník. Bratislava : SPN, 2001. ISBN 80-10-00842-7. 

- AUBERLE, A. – MANG, D. 2003. DUDEN. Mannheim :  Dudenverlag, 2003. ISBN 

978-3-411-72193-1. 

- JUSTOVÁ, H. 1992. Deutschsprachige Länder. Bratislava : Fragment, 1992. ISBN 80-

07-00425-4. 

 

Didaktická technika: 

Interaktívne tabuľa, dataprojektor, mobilné aplikácie, DVD s CD prehrávače, plastová tabuľa, 

notebook. 

 

Materiálne výučbové prostriedky: 

Zbierky testov, plagáty, DVD, internetové zdroje, zvukové a videonahrávky, mapy, zbierky 

testov 

Ďalšie zdroje: Noviny, časopisy, internetové aplikácie 

 

 

Hodnotenie predmetu  

 

Pri hodnotení uplatňujeme metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov stredných škôl. Žiak je z predmetu nemecký jazyk klasifikovaný iba v prípade, ak v 

priebehu školského polroka absolvoval vyučovanie v rozsahu, ktorý stanovuje Školský 

poriadok a získal minimálne 3 známky v prípade druhého cudzieho jazyka (maturitného 

predmetu). Povinnosťou žiaka je byť klasifikovaný známkou z písomného testu (zameraného 

na gramatiku a slovnú zásobu), slohovej práce a ústnej odpovede. 

Na kontrolu a hodnotenie žiakov z cudzieho jazyka sa využívajú konkrétne a 

objektívne postupy kontroly a hodnotenia. V rámci predmetu cudzí jazyk sú hodnotené štyri 

zložky predmetu: gramatika, slovná zásoba, sloh a ústny prejav. 

Hodnotí sa schopnosť získať, upraviť, spracovať, používať a prezentovať vedomosti, zručnosti 

a návyky v konkrétnych situáciách, obsahová kvalita a jazyková správnosť odpovede, t.j. rozsah 

slovnej zásoby, gramatická správnosť a stupeň rečovej pohotovosti. 

 

1. Verbálna kontrola (aspoň raz za polrok) zisťuje a hodnotí formou ústnej 

odpovede osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou časťou 

učebných osnov ŠkVP. Po ústnej odpovedi je žiakovi známka oznámená 

ihneď. Pri úlohách a cvičeniach sa využíva slovné hodnotenie formou 

stručného komentára ku konkrétnemu výkonu žiaka. 

2. Písomná forma kontroly a hodnotenia osvojených poznatkov prebieha dvomi 

formami: 

 

a/ Písomné práce a didaktické testy 

Úroveň vedomostí a nadobudnutých zručností jednotlivých tematických celkov zisťuje 

didaktický test (resp. písomná práca). Testy sú zamerané predovšetkým na gramatické javy a 

slovnú zásobu. 
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Žiaci sú klasifikovaní známkou, dodržiavajú sa nasledovné kritériá hodnotenia 

písomných prác a didaktických testov: 

 

100% - 90% …………… výborný 

89% - 75% …………….. chválitebný 

74% - 55% …………….. dobrý 

54% - 35%…………...… dostatočný 

34% - 0%………………. nedostatočný 

 

Každý učiteľ má vo svojej kompetencii zadávať ďalšie čiastkové testy, úlohy a cvičenia a podľa 

vlastnej potreby hodnotiť zvládnutie preberaných gramatických javov v časovom limite 10 - 20 

minút. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu do 10 pracovných 

dní t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše niektorú z písomných prác, učiteľ 

môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na najbližšej 

vyučovacej hodine). 

 

b/ Slohové práce 

 

Slohové práce sú žiakovi zadávané podľa tém a žánrov vyplývajúcich z obsahového 

štandardu v jednotlivých ročníkoch. Výsledky hodnotenia učiteľ oznámi žiakovi a predloží k 

nahliadnutiu do 10 pracovných dní (t.j. vyučovacích dní). Ak žiak z dôvodu absencie nepíše 

sloh, učiteľ môže dať žiakovi na napísanie tejto práce náhradný termín (najčastejšie na 

najbližšej vyučovacej hodine). Hodnotenie slohu sa skladá zo 4 častí (obsah a rozsah, členenie, 

gramatika a lexika), pričom za každú z týchto oblastí môže žiak získať 5 bodov. Výsledná 

známka vznikne z výsledného percentuálneho dosiahnutého výsledku podľa stupnice uvedenej 

pri písomných prácach. 

Pri hodnotení individuálne začlenených žiakov postupujeme podľa platných metodických 

pokynov na hodnotenie žiakov SŠ. 

 

Pri písomných previerkach môže individuálne začlenený žiak podľa odporúčania 

vyplývajúceho zo správy psychológa používať gramatické tabuľky, slovník, zjednodušujú sa 

zadania úloh a pristupuje sa aj k redukcii úloh. 

Žiaci majú možnosť výslednú známku pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii 

ovplyvniť aj známkami, ktoré majú menšiu váhu. Získať ich môžu za: vypracovanú domácu 

úlohu podľa zadania, za vlastnú tvorbu, aktivitu na vyučovaní, účasť na mimoškolských 

aktivitách, súťažiach, za vypracovanie referátov, za príspevky do školského časopisu a pod. 

 

Vyučujúci na hodinách vyžaduje: 

 

- aktívnu účasť na hodinách; 

- pripravenosť na vyučovanie; 

- nosenie pomôcok; 

- prejav zmysluplného názoru; 

- vypracovanie zadanej práce doma; 

- schopnosť viesť dialóg; 

- dlhodobo pozorovateľný záujem o proces vyučovania; 

- dôraz na kreativitu; 

- schopnosť komunikovať; 

- adekvátny štýl prejavu. 
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Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk 

 

Predmet: Nemecký jazyk – ďalší cudzí jazyk  

Ročník: prvý Počet hodín v ročníku: 99 

Výsledky vzdelávania Tematické celky 
Mezipredmetové 

vzťahy  

Rečové zručnosti:  

– Žiak sa vie pozdraviť, predstaviť sa, 

opýtať sa na meno, na krajinu 

pôvodu a pomenovať vlastný a 

cudzie jazyky. 

Písomnej zručnosti: 

– žiak dokáže vyplniť jednoduchý 

formulár 

Gramatika: 

– žiak získa poznatky o člene, 

osobných zámenách a sloviesách 

- žiak vie napočítať do 20 

 

Reálie: 

– ovláda rozdielnosť pozdravov 

v jednotlivých nemecky hovoriacich 

krajinách 

1. Predstavovanie a prvé 

kontakty 

 

– nemecká abeceda, 

výslovnosť, hláskovanie, 

pravopis 

– rod podstatných mien – členy 

určité a neurčité 

– pozdravy, názvy jazykov, 

krajín 

– základy časovania slovies  

– číslovky do 20 

– osobné zámená, 

– časovanie sloviesa „sein“ 

– časovanie pravidelných 

slovies  

– tykanie a vykanie 

– veta oznamovacia – slovosled 

– opytovacie zájmená (wie, 

wer, wo atď.) 

 

 

Zvyky, tradície, 

človek 

a spoločnosť 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť 

RZ: 

– na základe získanej slovnej zásoby 

krátky popis osôb 

– vie názvy rôznych krajín 

PZ:  

– dokáže popísať písomne osobu 

jednoduchou formou 

GR: 

– vie napočítať  od 21 do 2000 

- ovláda časovanie slovies 

v prítomnom čase 

 

2. Osobná charakteristika – 

ľudia z celého sveta 

– Časovanie pravidelných 

slovies v prítomnom čase 

– časovanie nepravidelných 

slovies v prítomnom čase 

– nepriamy slovosled ve vete 

oznamovacej  

– číslovky 21-2000 

– opytovacie zámená (was, 

woher atď.) 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

RZ: 

– na základe získanej slovnej zásoby 

pomenuje rodinných príslušníkov 

a predstaví ich 

– vie určiť rodinný stav a vek 

3. Rodina a priatelia 

– Privlastňovacie zámená 

– časovanie pravidelných 

slovies 

– časovanie nepravidelných 

Človek 

a spoločnosť 
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– bližšie popíše svoje bydlisko 

(krajinu, mesto, ulicu) 

PZ:  

– dokáže napísať jednoduchú 

pohľadnicu s pozdravom a e-mail 

GR: 

– naučí se používať zámená 

- ovláda skloňovanie v 4.páde 

 

RE: 

– získa základné informácie 

o nemecky hovoriacich krajinách  

slovies 

– nepriamy slovosled ve vete 

oznamovacej 

– časovanie slovesa „haben“ 

– 1. a 4. pád členu neurčitého 

- Zápor 

- Väzba „es gibt“ 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

 

RZ: 

– žiak dokáže popísať školu a školské 

aktivity  

 

PZ: 

– vie vytvoriť rozvrh a  stručne 

popísať  svoj školský deň 

GR: 

– vyzná sa v používaní príslovky 

miesta 

– zvláda používať modálne slovesá 

– upevňuje negáciu a použitie 

nepravidelných slovies 

– zvláda záporné otázky a odpovede 

– pozná používanie  plurálu 

 

4. Škola 

– slovná zásoba danej témy 

– školské pomôcky 

– rozvrh hodín 

– farby 

– školský výlet 

– množné číslo podstatných 

mien 

– modálne slovesá 

– člen určitý a neurčitý 

 

 

Človek a zdravý 

spôsob života 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana života a 

zdravia 

 

RZ: 

– žiak pomenuje potraviny, určí ich  

množstvo a cenu 

– vedie jednoduchý rozhovor pri 

nakupovaní o jedle 

PZ: 

– dokáže vytvoriť jednoduchý recept 

na varenie 

– vie zapísať ceny v eurách 

GR: 

– zvláda záporné otázky a odpovede 

– pozná používání nulového členu 

a plurálu 

RE: 

– rozlišuje rozdiely v pomenovaní 

niektorých potravín v nemecky 

hovoriacich krajinách. 

 

5. Stravovanie, zdravý spôsob 

života 

– slovná zásoba danej témy 

– číslovky  

– prítomný čas nepravidelných 

slovies 

– rozkazovací spôsob 

– zložené slová 

– podmet „man“ 

– vyjadrovanie cien 

– zápor „nicht“ a „kein“ 

– nulový člen 

– plurál vybraných podstatných 

mien 

– časovanie ďalších slovies 

- tvary „möcht-„ 

- prídavné mená odvodené od 

vlastných zemepisných mien 

 

 

Kultúra a životné 

prostredie, človek 

a spoločnosť 

 

Prierezové témy: 

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana života a 

zdravia 
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RZ: 

– žiak sa zoznámi so základnými 

časovými údajmi 

– vie vyjadriť svoje každodenné  

aktivity a popísať činnosti cez 

víkend 

 

PZ: 

– dokáže v písomnej forme 

zaznamenať daný časový údaj; 

– naplánuje program dňa v písomnej 

podobe 

GR: 

– osvojí si používanie predložiek v 

spojení s časovými údajmi 

– zoznámi sa s odlučiteľnými 

predponami 

6. Režim dňa 

– čas, dni v týždni a s tým 

súvisiace činnosti osôb 

– denný rozvrh 

– predložky v časových 

údajoch: um, am, in, von-bis 

– odlučiteľné a neodlučitelné 

predpony 

– slovosled vo vetách 

– dohovorenie 

schôdzky/stretnutia 

– predložky so 4. pádom 

– osobné zámená v 4. p. 

Človek a zdravý 

spôsob života 

Kultúrne 

a duševné 

bohatstvo národa 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Prezentačné 

schopnosti 

RZ: 

– žiak vie popísať a rozprávať o 

svojich kamarátoch a členoch svojej 

rodiny, ich voľnočasových 

aktivitách, záujmoch 

 

 

GR: 

– ovláda skloňování podstatných 

mien, privlastňovacích, osobných 

zámen v 3. páde 

- je schopný formulovať svoje plány 

do budúcna 

– naďalej si upevňuje tvorenie otázok 

 

PZ: 

– vie písomne formulovať informáciu 

o svojich záľubách 

- je schopný popisu a charakteristiky 

osôb  

 

7. Vzhľad a charakter človeka 

– slovná zásoba z oblasti 

vzľadu a charakteru človeka, 

medziľudských vzťahov, 

voľnočasových aktivít 

– plánovanie oslavy 

– skloňovanie podstatných 

mien ve 3. páde po člene 

určitom a neurčitom, 

privlastňovacích zámen 

– časovanie ďalších 

nepravidelných slovies 

v prítomnom čase 

– 2. pád mien vlastných 

– 3. pád osobných zámen 

 

 

Človek 

v spoločnosti 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana života a 

zdravia 
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Ročník: druhý  

Počet hodín v ročníku: 99 

Výsledky vzdelávania Tematické celky 
Mezipredmetové 

vzťahy  

RZ  

- žiak vie rozprávať o nakupovaní 

v jeho rodnom meste 

- vie popísať trávení voľného času 

GR: 

- ovláda predložky s 3. pádom 

- ovláda predložky „in“ a „auf“  

- pozná radové číslovky a vie ich 

použiť 

PZ: 

        -    vie písomne formulovať nákupný 

zoznam 

8. Nakupovanie  

– slovná zásoba danej témy 

– názvy obchodov, tovaru, 

inštitúcií v spojení 

s predložkami „in“, „auf“ 

– trávenie voľného času 

– orientácia v obchodnom dome 

– tovar a jeho balenie 

– predložky s 3. pádom 

– predložky s 3. a 4. p. „in“ a 

„auf“ 

– určenie času 

– radové číslovky 

 

 

Človek v 

spoločnosti, 

človek a zdravý 

spôsob života 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana zdravia a 

života 

RZ: 

- žiak vie rozprávať o svojom bývaní, 

vie popísať svoj byt, svoju izbu a 

obľúbené miesto, vie popísať cestu 

PZ:  

- vie popísať písomne svoj byt a izbu, 

svoje obľúbené miesto 

GR: 

– dokáže sa o svojich aktivitách 

vyjadriť tiež v písomnej forme 

- vyzná sa v bytových inzerátoch 

- je schopný pomenovať vybavenie 

bytu 

- vie použiť predložky s 3 a 4. pádom 

pri popise obrázku 

 

9. Bývanie a popis bytu 

– slovná zásoba danej témy 

– inzeráty 

– predložky s 3. a 4. pádom 

– predložky pre popis 

cesty/miesta 

– časovanie nepravidelných 

slovies 

 

Človek v 

spoločnosti, 

človek a zdravý 

spôsob života 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 

RZ:  

- žiak sa naučí rozprávať o školskom 

výlete, prázdninách, vyjadriť sa k 

ponuke voľnočasových aktivít, 

viesť rozhovory na tému dovolenka 

a cestovanie, o zimných a letných 

aktivitách 

- je schopný porozprávať o cestovaní 

a dovolenke v minulom čase 

PZ: 

- napíše pozdravy z dovolenky 

- napíše list s rozprávaním o 

prázdninových zážitkoch 

 

10. Prázdniny a dovolenka, 

Rakúsko  

– základné informácie o Rakúsku 

– Viedeň 

– príslovkové určenie času 

– préteritum a perfektum 

pravidelných a nepravidelných 

slovies 

 

Geografia 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 
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GR: 

- vie použiť slovesá „haben“ a „sein“ 

v minulom čase (préteritum) 

- vie použiť perfektum pravidelných 

a niektorých nepravidelných slovies 

 

RE: 

        -     zoznámi sa s ponukou   

               voľnočasových aktivít v nemecky   

               hovoriacich krajinách 

        -    zoznámi sa s reáliami Rakúska a 

hlavného mesta Viedne  

RZ: 

– žiak vie pomenovať rôzne kultúrne 

akcie v meste 

– vie si dohodnúť  návštevu nejakej 

akcie (festivalu, športových akcií 

apod.) a zabezpečiť si vstupenku na 

túto akciu 

– naučí se orientovať v cestovnom 

poriadku a dopravných prostredkoch 

- zvláda rezervování cesty 

a ubytování 

PZ: 

– dokáže podrobne popísať miesto  

- dokáže reagovať na ponuku ubytovania, 

ubytovanie si zabezpečiť 

 

GR: 

– ovláda časové predložky s 3. a 4. 

pádom  

– ovláda minulé časy 

– ovláda tvorbu vedľajších viet so 

spojkami dass a weil 

– väzby slovies 

 

RE: 

– orientuje se v cestovných 

poriadkoch v nemecky hovoriacich 

krajinách 

- orientuje se v ponuke ubytovania a 

kultúrnych akcií v nemecky hovoriacich 

krajinách 

 

11. Kultúrne akcie, cestovanie, 

verejná doprava, služby 

– Slovná zásoba týkajúca sea 

dopravných prostriedkov 

– Cestovné poriadky a dopravné 

prostriedky 

– Zabezpečenie ubytovania a 

komunikácia v hoteli  

– minulý čas (perfektum 

nepravidelných slovies) 

– časové predložky 

– spojky „dass“ a „weil“ 

– préteritum spôsobových slovies  

 

 

Orientácia v p 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť  

Enviromentálna 

výchova 

Ochrana zdravia a 

života 

RZ: 

– žiak rozozná a dokáže interpretovať 

hlásenie o dopravnej situácii 

– dokáže se zorientovať ve meste, 

rozumie navigácii a dopravnému 

označeniu pri cestách autom 

– dokáže se opýtať na konkrétne 

12. Nemecko, cestovanie 

– základné informácie o 

Nemecku 

– základné informácie o Berlíne 

– navigácia 

– hlásenie o dopravnej situácii 

Krajina, 

orientácia 

v priestore 

Kultúra – človek 

a spoločnosť 

geografia 
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miesto, popr. podať informáciu, ako 

sa  k nemu dostane 

PZ: 

– vie napísať podľa predlohy 

informácie o vlastnom meste 

GR: 

– osvojí si stupňovanie 

a porovnávanie 

        -    vie používať predložky so 

             zemepisnými názvami 

- vie používať zvratné slovesá 

– väzby slovies 

 

 

RE: 

– zoznámi sa s reáliami  a získa 

informácie o Nemecku a hlavnom 

meste Berlíne 

– zemepisné názvy 

– predložky so zemepisnými 

názvy 

– zvratné slovesá 

– stupňovanie príd. mien 

– porovnávanie vecí na základe 

stupňovania 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana zdravia a 

života 

 

RZ: 

– žiak vie pomenovať rôzne druhy 

oblečenia, vyjadriť vôľu a nevôľu 

– naučí se orientovať a jednať 

v obchodnom dome, vyjadriť prosbu 

o pomoc a radu 

-    je schopný hovoriť o počasí 

v súvislosti s oblečením 

PZ: 

– naučí se popisovať osobu v určitom 

oblečení 

GR: 

– ovláda časovanie slovesa „werden“  

-   zvládne skloňovanie prídavných 

mien 

- zvládne používanie opytovacích 

zámen „was für ein“ a „welcher“ 

 

– väzby slovies 

RE: 

– rozlišuje obliekanie sa na rôzne 

príležitosti  

 

13. Obliekanie, móda a životný 

štýl, nakupovanie  oblečenia a 

služby, počasie 

- slovná zásoba týkajúca sa 

oblečenia, módy a štýlu , 

počasie 

- názvy oblečenia a módnych 

doplnkov 

- nákupy v obchodnom dome 

- popis osôb 

- skloňovanie prídavných mien 

- slovieso „werden“ 

- opytovacie zámená „was für 

ein“ a „welcher“ 

Kultúra - Človek 

a spoločnosť 

Občianska nauka 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 

RZ: 

– žiak pomenuje časti ľudského tela 

a vie popísať vzhľad osoby 

– dokáže nazvať rôzne druhy chorôb, 

problémy a dať jednoduché rady 

– dokáže viesť rozhovory u lekára a v 

lekárni o svojich problémoch a 

liečbe 

14. Starostlivosť o zdravie, ľudské 

telo, u lekára a v lekárni 

– popis ľudského tela, názvy 

chorôb a zdravotných 

problémov 

- názvy liečív a ich aplikácia 

– priraďovacie spojky (spojky: 

und, oder, aber, sondern, denn; 

dann, deshalb, deswegen, 

Zdravý spôsob 

života 

Telesná výchova 

a šport 

 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 



 27 

PZ: 

– naučí se sformulovať odpoveď na 

fóre s doporučením 

GR: 

– zoznámi a naučí sa používať spojky 

a správny slovosled v priraďovacích 

súvetiach 

– väzby slovies 

RE: 

– orientuje se v odlišnostiach 

zdravotnických zariadeniach  u nás 

a v nemecky hovoriacich krajinách 

daher, darum, sonst, trotzdem, 

außedem) 

 

 

rozvoj 

Ochrana zdravia a 

života 

Enviromentálna 

výchova 
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Ročník: tretí  

Počet hodín v ročníku: 99 

Výsledky vzdelávania Tematické celky 
Mezipredmetové 

vzťahy 

RZ: 

 žiak se naučí popísať športy, pohovoriť 

o športových aktivitách a športovom 

vybavení 

  naučí se interpretovať športové 

výsledky 

 dokáže rozprávať o zdravom štýle 

života a čo k nemu patrí 

PZ: 

 vie prečítať a napísať e-mail v rámci 

daného tematického okruhu 

 vie prečítať a napísať správu o 

športovom podujatí 

GR: 

 zvládne problematiku slovosledu 

vedľajších viet  

 väzby slovies 

RE:   

 zoznámi sa s významnými športovcami 

v nemecky hovoriacih krajnách 

 

15. Šport, zdravý štýl života 

 druhy športov 

- športové vybavenie 

- športové výsledky 

- požičovňa športového 

vybavenia 

 podraďovacie súvetia (spojky:  

wenn, als, obwohl) 

 3. stupeň prídavných mien ako 

prívlastok 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 

Ochrana zdravia a 

života 

RZ: 

 žiak vie popísať a dokáže sa 

informovať o rôznych kultúrnych 

akciách a predstaveniach  

  

PZ: 

 nacvičí si tvorbu pozvánky na akciu 

typu vernisáž 

 

GR:  

 zvládne používanie spojky „damit“ vo 

vedľajšej vete, tiež väzbu „um...zu“ 

 naučí sa používať infinitívnu väzbu s 

„zu“ 

 naučí se skracovať vedľajšie vety s 

dass  pomocou väzby s „zu“  

 väzby slovies 

RE: 

 zoznámi sa s filmovým festivalom 

Berlinale  

 získa základné informácie o histórii 

16. Kultúra a umenie, literatúra, 

história 

– slovná zásoba ku kultúrnym 

akciám (film, výtvarné 

umenie, hudba a literatúra) 

- vyjadrenie  a popis 

umeleckého diela 

-  recenzia filmu 

- popis literárnej/filmovej 

postavy 

 

– um...zu, spojka „damit“ vo 

vedľajších vetách 

- infinitiv s/bez „zu“ 

- skracovanie vedľajších viet s 

dass 

 

Dejepis 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 
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Nemecka po 2. svetovej vojne 

 

RZ: 

 žiak sa naučí porozumieť novinovému 

článku a odlíšeniu fake news od 

serióznych správ 

 zvláda porozprávať  o každodenných 

aktivitách spojených s novými 

médiami 

PZ: 

 vie prispievať na sociálne siete 

 naučí se napísať jednoduchý článok 

GR: 

 zvláda použitie préterita vo vetách 

 zvláda použitie perfekta a préterita vo 

vetách 

- vedlejšie vety vzťažné 

 väzby slovies 

RE:   

        -    zoznámi sa so sociálními sieťami 

používanými v nemecky hovoriacich 

krajinách  

- zoznámi sa s novinami vychádzajúcimi v 

nemecky hovoriacich krajinách 

17. Komunikácia, média 

 slovná zásoba k téme 

komunikácia a médiá - staré a 

nové médiá, technické 

prostriedky dorozumievania sa – 

telefón, internet - sociálne siete 

- fake news 

- sociálne siete a spoločnosť 

 préteritum 

 použitie préterita a perfekta 

- vedľajšie vety vzťažné 

 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Enviromentálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

RZ: 

 žiak vie poradiť a kláť podmienky 

v rámci výberu ďalšieho vzdelania 

 žiak se naučí porozumieť a vyjednať 

možnosť vzdelania študijného pobytu v 

nemecky hovoriacich krajinách 

 žiak se naučí hovoriť o svojich 

doterajších cestách za vzdelávaním 

  žiak sa naučí jednať cez telefón 

 

PZ: 

 vie popísať písomne i ústne systém 

školstva  

 dokáže napísať životopis 

GR: 

 naučí sa používať konjunktiv II  

 väzby slovies 

RE: 

 zoznámi sa so školským systémom 

v nemecky hovoriacich krajinách 

- rozlišuje rozdiely v písaní životopisu u nás 

a v nemecky hovoriacich krajinách 

18. Vzdelanie, štúdium 

 slovná zásoba k danej téme 

(štúdium, maturita, ďalšie 

štúdium) 

 štúdium v autoškole 

 konjuktiv II. 

 

 

 Človek a svet 

práce 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

 

RZ a GR: 

- žiak se naučí používať konjunktiv 

19. Práca a povolanie, plány do 

budúcna, voľnočasové aktivity 

Človek 

a spoločnosť 
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slovies pri vyjadrovaní želaní, pi 

udelení návrhov v oblasti práce a 

povolania a voľnočasových aktivít 

- žiak dokáže pomenovať rôzne 

povolania a opýtať sa na ne 

- orientuje se v ponuke zamestnania 

na pracovných serveroch 

- zvládne pracovný pohovor 

- zvládne pracovný telefonický 

rozhovor 

- väzby slovies 

PZ:  

- vyjadrí sa písomne o svojich 

aktivitách vo voľnom čase  

- vie čítať pracovnú ponuku 

a reagovať na ňu písomnou formou 

- zvládne napísať motivačný list 

RE: 

- získa možnosť porovnať povolania 

a voľnočasové aktivity v minulosti 

a súčasnosti  

 slovná zásoba tradičných 

i netradičných povolaní 

 sny, želania, ľudské osudy, 

životné ciele a priority 

 pracovná ponuka a žiadosť 

o miesto, pracovný pohovor a 

motivačný list 

 konjunktiv II. (pokračovanie) 

 budúci čas 

 

 

 

Zdravý spôsob 

života 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Ochrana zdravia a 

života 

RZ: 

 žiak sa naučí viesť rozhovory spojené 

so službami (hlavne v oblasti 

cestovného ruchu, kultúry, bankových 

služieb) 

PZ: 

 žiak rozozná a dokáže vyplniť 

formuláre, zmluvy k poskytovaným 

službám 

GR: 

 vie použiť trpný rod  

 väzby slovies 

RE: 

        -    získa informácie o Švajčiarsku, 

Zürichu a Berne 

20. Švajčiarsko, služby 

 základné informácie o 

Švajčiarsku 

 základné informácie o Zürichu a 

Berne 

 slovná zásoba k téme služby 

(druhy)  

 trpný rod 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

Regionálna 

geografia, 

Orientácia 

v priestore 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 

RZ: 

 vie porozprávať o svojom regióne a o 

svojej zemi 

PZ: 

 žiak dokáže zostaviť popis svojho 

regiónu 

GR: 

 naučí sa používať predložky, prídavné 

a podstatná mená v 2. páde 

- naučí se slabé skloňovanie podst. mien 

 väzby slovies 

RE: 

 zoznámi sa s reáliami SR a Bratislavy 

21. Môj región, môj domov 

 slovná zásoba danej témy 

- informácie o Slovenskej republike 

- informácie o Bratislave 

 pozdravy z dovolenky 

- významné osobnosti 

 predložky s 2. pádom 

 skloňovanie podstatných a 

prídavných mien - 2.pád 

- slabé skloňovanie podstatných mien 

 väzby slovies 

 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

Prierezové témy: 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

Enviromentálna 

výchova 
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Ročník: štvrtý   

Počet hodín v ročníku: 90 

Výsledky vzdelávania Tematické celky 
Mezipredmetové 

vzťahy  

RZ: 

 žiak sa naučí viesť rozhovory a 

konverzovť na danú tému 

PZ: 

 popíše písomne jednotlivé inštitúcie 

EU 

GR: 

 naučí se používať neurčité zámená a 

zámenné príslovky 

- naučí sa slovosled vo vetách s 

prílovkovými určeniami 

 väzby slovies 

RE: 

- zoznámi sa s informáciami o EU 

22. Spoločnosť a politika, EU 

- slovná zásoba k téme 

politika, meziľudské vzťahy 

       - SR a jej susedia 

- základné informácie o EU 

- miesto politiky v 

každodennom živote 

- neurčité zámená 

        -       zámenné príslovky 

opytovacie 

- vzájomné postavenie príslovkových 

určení 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

Prierezové témy: 

Osobný a 

sociálny rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Multikultúrna 

výchova 

RZ: 

 žiak sa naučí viesť rozhovory na tému 

zvieratá, rastliny a ochrana životného 

prostredia 

PZ: 

 popíše svoje obľúbené zviera/rastlinu a 

činnosti spojené s ochranou prírody 

GR: 

 naučí se používať plusquamperfektum 

 naučí se používať časové vety 

  väzby slovies 

RE: 

 Zoznámi sa s reáliami nemecky 

hovoriacich krajín – s ekológiou 

v týchto krajinách 

23. Príroda a životné prostredie 

 slovná zásoba k téme (flóra, 

fauna, ochrana životného 

prostredia, ekológie, budúcnosť 

našej planéty 

 plusquamperfektum 

 časové vety (bevor, nachdem, 

als, wenn, seit(dem), bis) 

 

Prierezové témy: 

Osobný a 

sociálny rozvoj 

Enviromentálna 

výchova 

RZ: 

 žiak se naučí viesť rozhovory na tému 

sviatky a zvyky 

- žiak je schopný porozprávať o rozdieloch 

v sviatkoch a zvykoch v ČR a nemecky 

hovoriacich krajinách 

PZ: 

 napíše list o svojom krátkom pobyte 

v nemecky hovoriacich krajinách 

GR: 

 naučí se používať vztažné vety, 

smerové príslovky a recipročné 

zámená 

 väzby slovies 

24. Sviatky a zvyky, meziľudské 

vzťahy 

 slovná zásoba zvyky a tradície, 

vzťahy mezi ľuďmi 

 vzťažné vety 

- recipročné zámená 

 väzby slovies 

 smerové príslovky 

 

Človek 

a spoločnosť 

 

Prierezové témy: 

Osobný a 

sociálny rozvoj 

Multikultúrna 

výchova 
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RE: 

 zoznámi sa s reáliami nemecky 

hovoriacich krajín - sviatky a tradície  

RZ: 

 žiak se naučí viesť rozhovory na dané 

témy 

- žiak se naučí porozumieť a interpretovať 

návod na inštaláciu, používanie 

PZ: 

 dokáže vyplniť reklamačný formulár 

GR: 

 vie vytvoriť zložené podstatné a 

prídavné mená 

 väzby slovies 

RE: 

Zoznámi sa s významnými postavami vedy 

nemecky hovoriacich krajín (napr. nositelia 

Nobelovy ceny) 

25. Veda a technika 

- slovná zásoba k témam vedy a 

techniky 

- veda a technika v každodennom 

živote 

- životné situácie spojené (nielen) s 

technikou 

 zložené podstatné mená 

 zložené prídavné mená 

 

Prierezové témy: 

Osobný a 

sociálny rozvoj 

Finančná 

gramotnosť 

Enviromentálna 

výchova 

RZ a GR: 

 žiak dokáže rozprávať o udalostiach 

z vlastného života pri použití préterita 

i perfekta 

 vie vyjadriť svoje plány, túžby 

a priania 

 vie vyjadriť svoje plány, túžby a 

priania vzhľadom na spoločnosti  

PZ: 

 písomne i ústne vie vyjadriť svoje 

plány, túžby a priania  

RE: 

 zoznámi sa s nemeckými pesničkami 

26. Spoločnosť a jej budúcnosť 

 spomienky na udalosti v živote 

 priania, rady, návrhy 

 vízia spoločnosti, medziľudské 

vzťahy 

- sci-fi, budúcnosť planéty 

 perfektum a préteritum 

 príčastie minulé a prítomné 

 spodstatnené prídavná mená 

Človek 

a spoločnosť 

Kultúrne  

bohatstvo národa 

 

Prierezové témy: 

Osobný a 

sociálny rozvoj 

Enviromentálna 

výchova 
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