
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: NEMECKÝ JAZYK 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia pre druhý stupeň ZŠ 

Dĺžka štúdia 3. rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 7. - 9. Ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník   

7. ročník 7.A,7.B, 7.C MZM 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M MZM 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M MZM 

 

Časový rozsah výučby(počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník - - 

6. ročník - - 

7. ročník 2 2 

8. ročník 2 2 

9. ročník 2 2 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



JAZYK A KOMUNIKÁCIA PRE DRUHÝ STUPEŇ ZŠ 
 

V jazykovej časti oblasti jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikatívnych 

schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané 

tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. 

 Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa 

vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikatívnych 

kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania 

v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil 

komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 

podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 

najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými 

komunitátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu 

s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad 

na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako 

znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie 

a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. 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 porozumenia a tolerancie 

a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo vzdelávacích predmetoch slovenský 

jazyk a literatúra, vyučovacích jazykoch a cudzích jazykoch pre nižší sekundárny stupeň 

vzdelávania: 

 Slovenský jazyk a literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom slovenským), 

 Slovenský jazyk a slovenská literatúra (na základných školách s vyučovacím jazykom národností), 

 Vyučovací jazyk a literatúra – maďarský jazyk, ukrajinský jazyk, rusínsky jazyk, nemecký jazyka rómsky 

jazyk (na základných školách s vyučovacím jazykom národností, na základných školách s vyučovaním 

jazyka národnosti), 

 1. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 

 2. cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky 

jazyk 



Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa 

nimi rozvíjajú: 

 Počúvanie s porozumením 

 Komunikácia (hovorenie) s porozumením 

 Čítanie s porozumením 

 Písanie s porozumením 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 

že vedie k: 

 podpore sebadôvery každého žiaka, 

 k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 

život a zaujať aktívne miesto v socio-kultúrnom prostredí, 

 príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 

demokratickej spoločnosti, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa 

a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok 

celoživotného vzdelávania, 

 vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 

a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k 

rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich 

z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 

 pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej príbuznosti 

a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka, 

 viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

 

 

 

 

 



UO 

Siedmy ročník 

Mesia
c 

Hodin
a Tematický celok 

Obsahový 
štandard 

Výkonový 
štandard 

Prierezové 
témy 

IX.   HOBBY Použiť radové číslovky 
v dátumoch 
narodenia.Použiť 
požadované frázy 
Použiť slovíčko 
„gern/nicht gern“ 
Osvojiť si slovnú 
zásobu hudobných 
nástrojov a zbierok 
Použiť spojky“aber, 
sondern, und“ pri 
tvorbe súvetí Osvojiť si 
slovnú zásobu 
hudobných relácii 
Posudzovanie s 
„finden“ Udanie času 
Otázka s „um wieviel 
Uhr“  

Žiak sa orientuje 
v koláži , anticipuje 
význam pomenovaní 
Žiak komunikuje, vedie 
náhodné rozhovory 
v triede.  

OSR,  

  1.-4 - DÁTUMY 

  5.-7 - SI ŚPORTOVÝ TYP? 

X. 8.-10 - ČO ROBÍŠ RÁD?HUDBA, 
ZBIERKY 

  11.-13 - ČO ROBÍŠ CEZ VÍKEND? 

XI.   TELEVÍZIA Použiť digitálny čas 
Tvoriť vety podľa hesiel  

Žiak sa vie orientovať 
v texte, tvoriť otázky, 
odpovedať, zostavovať 
interview  

MDV, TBZ 

  14. - ČO POZERÁŠ RÁD 

  15.-17 - AKO ČASTO POZERÁŠ 
TELEVÍZIU-použiť časové 
vyjadrenia 

  18.-20 - KOĽKO JE HODÍN  

  21.-24 - FILMOVÁ HVIEZDA 

XII.   TELEVÍZIA Čítať s porozumením, 
vyhľadať informácie 
z textu Tvoriť otázky 
Opakovať učivo Osvojiť 
si štyri zručnosti učenia 
sa  

Žiaci pripravia krátke 
scénky ako filmové 
predstavenia Žiak rieši 
kreatívne cvičenia Žiak 
vypracuje a prezentuje 
projekt na tému:Moja 
filmová hviezda Žiak 
tvorí situačné 
rozhovory na rôzne 
témy ohľadom učenia 
sa cudzieho jazyka.  

MDV, TBZ 

  25.-27 - NA ČÍTANIE 

  28.-31 - ČO VIEŠ? 

I.   KOMUNIKÁCIA Osvojiť si základné 
frázy pri telefonovaní 
Osvojiť si frázy 
k rôznym príležitostiam  

  Žiak si osvojí základné 
štruktúry a vedie 
telefonické rozhovory. 
Dokáže porozumieť, 
doplniť potrebné 
informácie Žiak napíše 
pohľadnicu k 
narodeninám  

MUV, MDV,TBZ 

  32.-34 - AKO SA UČÍŠ NEMČINU? 

II. 35. - PRI TELEFÓNE 

  36. - POHĽADNICE 

    KOMUNIKÁCIA Pýtať sa na cenu 
Vyžiadať informáciu 
Formulovať list  

Žiak napíše svojmu 
priateľovi list  

  

  37. - NAPÍŠ MI OPAŤ 

  38.-40 - NA POŠTE 

III. 41.-43 - PRIATEĽ S KT. SI DOPISUJEM 

  44.-46 - PÍSANIE  LISTU  

    KOMUNIKÁCIA Osvojiť si pokyny pri 
práci na PC Použiť 

Žiak vie pomenovať 
základné časti 

  

  47.-49 - PRÁCA S POČÍTAČOM 



IV. 50.-52 - ČO VIEŠ? príslovky času 
Opakovať učivo Osvojiť 
si názvy dopravných 
prostriedkov  

počítača, opis Žiak rieši 
cvičenia na opakovanie 
učiva Žiak vedie 
rozhovor 
o možnostiach 
cestovania , vyjadrí 
názor o obľúbenosti 
dopravných 
prostriedkov  

  53.-55 - AKO CESTUJEŠ?- dopravné 
prostriedky 

V.   PRÁZDNINY Opisovať počasie, 
použiť štruktúry, slov. 
zásoba Použiť 
predložku „mit“ 
Osvojiť si slovnú 
zásobu Použiť AKK 
podst. mien  

Žiak vie vyjadriť, čo si 
zoberie na prázdniny 
Diskusia na tému:  

OSR, ENV, MUV 

  56.-58 - POČASIE 

  59.-61 - AKO  POCESTUJEŠ? 

VI. 62. - ČO SI ZOBERIEŠ SO SEBOU? 

  63. - KDE BUDEŠ BÝVAŤ? 

    PRÁZDNINY Osvojiť si slovnú 
zásobu typov bývania 
Čítať s porozumením  

Dovolenka Žiak vedie 
rozhovor o dovolenke 
Žiak za pomoci 
obrázkov opisuje 
činnosti detí  

  

  64. - NA ČÍTANIE 

    PRÁZDNINY Použiť naučené frázy  Žiak si pripraví 
a prezentuje projekt na 
tému:Moja dovolenka 
snov  

  

  65. - MOJA DOVOLENKA SNOV 

. 66. - ZÁVEREČNÉ 
 VYHODNOTENIE 

 

Ôsmy ročník 

Triedy: 8.A, 8.M 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   AKÉ BOLI PRÁZDNINY Opakovanie učiva 

z minulého šk. roka     
Žiak vedie rozhovor 
s použitím osvojených 
fráz, pripraví 
rozprávanie 
prázdninách 

OSR, MUV 

  1.-4 -       AKÉ BOLI PRÁZDNINY   

    BYDLISKO         Použiť osvojené frázy   
     Opisovať dom , 
použiť príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky s D           
 Osvojiť si slovnú 
zásobu budov v meste   
 Použiť príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky pri opise 
domu. KEDY JEŠ NA 
RAŇAJKY?   Osvojiť si 
slovnú zásobu 
potravín.     

Žiak sa orientuje 
v koláži , pomenováva 
typy bývania. Žiak vie 
opísať svoj dom, 
podrobne 
charakterizovať svoju 
izbu, použije príslovky 
miesta. Žiak pomenuje 
budovy v meste s 
použiť novej slov. 
zásoby. Žiak sa vie 
orientovať podľa mapy, 
opisuje trasu. Žiak 
pripraví projekt na 
tému: Okružná jazda 
mestom 

ENV,MUV, OZO 

  5.-7 -    AKÁ JE TVOJA 
ADRESA?  

X. 8.-10 -    AKÝ JE TVOJ DOM?  

  11.-13 -    V MESTE  

XI. 14.-16 -    KDE  TO    JE?  

    JEDLO         Použiť slovesá „essen, 
trinken, fruhstucken.“ 
Použiť sloveso 
„schmecken“         

Žiak tvorí situačné 
rozhovory na rôzne 
témy ohľadom 
stravovania Žiaci tvoria 
situačné rozhovory v 
reštaurácii Žiak 

MUV, TBZ 

  17.-19 -    ČO JEŠ CEZ 
PRESTÁVKU?  

  20.-22 -    ČO JEŠ NA OBED?  

XII. 23.-25 -    PRI STOLE  



  26.-27 -    PRI STOLE komunikuje na tému 
obľúbené jedlá. Žiak 
zostaví vlastný 
jedálníček, prezentuje 
projekt na tému: Mein 
Lieblingsessen. Žiak 
tvorí situačné dialógy v 
obchode 

    NAKUPOVANIE         Použiť modálne slovesá 
a osobné zámená. 
Použiť príslovky miesta, 
tvoriť vety 
s predložkami v D.           
  Osvojiť si frázy pri 
nakupovaní na tržnici. 
Vedieť vyjadriť prosbu.   
     Použiť frázy 
v reštaurácii, použiť 
slovnú zásobu     

Opísať polohu 
jednotlivých oddelení v 
obchode. Tvoriť dialógy 
pri nakupovaní v 
stánku, na trhu. Žiak 
hrá scénky v reštaurácii 

OSR, TBZ 

  28.-30 -    MÁŠ PENIAZE?  

I. 31.-33 -    NAKUPOVANIE  

  34.-36 -    KDE TO JE?  

II. 37.-40 -    ČO TO MÁ BYŤ?  

III. 41.-44 -    CHCEL BY SI 
ZMRZLINU?  

  45.-47 -  V   SUPERMARKETE  

    MÓDA         OPAKOVAŤ UČIVO. 
Použiť sloveso tragen, 
anhaben. Osvojiť 
dvojväzbové predložky 
D/A. Žiak číta rozprávku 
s porozumením, 
pripraví vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 

Žiak vie vyjadriť 
hodnotiace stanovisko k 
téme oblečenie, riešiť 
cvičenia, orientovať sa v 
texte. Žiak vie pracovať 
s kolážou, použiť 
dvojväzbové predložky. 
Žiak číta rozprávku s 
porozumením, pripraví 
vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú 
rozprávku     

RLK, MUV, TBZ 

  48.-52 -    ČO STOJÍ BUNDA?  

IV. 53.-57 -    AKO SA TI PÁČI    
FARBA?  

V. 58.-60 -    ČO NOSÍŠ NAJRADŠEJ?  

  61.-63 - VIDEL SI MOJE TRIČKO? 

VI. 64.-65 -    POPOLUŠKA  

. 66. -    DRAMATIZÁCIA   
ROZPRÁVKY  

 

Trieda: 8.B 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   MÓDA         OPAKOVAŤ UČIVO. 

Použiť sloveso tragen, 
anhaben. Osvojiť 
dvojväzbové predložky 
D/A. Žiak číta rozprávku 
s porozumením, 
pripraví vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 

Žiak vie vyjadriť 
hodnotiace stanovisko k 
téme oblečenie, riešiť 
cvičenia, orientovať sa v 
texte. Žiak vie pracovať 
s kolážou, použiť 
dvojväzbové predložky. 
Žiak číta rozprávku s 
porozumením, pripraví 
vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 
   

RLK, MUV, TBZ 

  1.-5 - ČO STOJÍ BUNDA? 

X. 6.-9 - AKO SA TI PÁČI  FARBA? 

  10.-11 - ČO NOSÍŠ NAJRADŠEJ? 

  12.-14 - VIDEL SI MOJE TRIČKO? 

XI. 15.-17 - POPOLUŠKA 

  18.-20 - DRAMATIZÁCIA 
ROZPRÁVKY 

    TRANSPORT Osvojiť si názvy 
dopravných 
prostriedkov. Opisovat 
časti svojho 
dopravného 
prostriedku. Tvoriť 
podraďovacie súvetia. 

Precvičiť používanie 
modálnych slovies v 
rozprávaní, v dialógoch. 
Žiak pripraví 
rozprávanie o svojom 
bicykli  

ENV, OZO, TBZ 

  21.-22 - Ako cestuješ rád? 

XII. 23.-25 - Dopravné prostriedky 

  26. - Cestuješ trád? 

    ŹIVOTNÉ Zopakovať ročné 
obdobia, počasie  

Rozvoj reči: vedieť 
pomeno-  

  

  27.-29 - Príroda: stromy, kvety,  
zvieratá. 

I.   PROSTREDIE Zvratné slovesá  vať bežne rastúce ENV, OZO, TBZ 



  30.-31 - Šetrné správanie stromy, kvety, zvieratá, 
vtáctvo. Rozprávať o 
ročných obdobiach, o 
počasí. Projekt: Príroda 
– voĺná  

  32.-33 - v škole k životnému 

  34.-35 - prostrediu. 

II.   ŹIVOTNÉ Odpad- slovná zásoba, 
použitie  

téma: rastliny, živočíchy 
,  

  

  36.-37 - Si šetrný k životnému 

    PROSTREDIE   počasie, Prostredie: 
Projekt. Udržiavanie 
čistoty v škole,  

  

  38.-39 - prostrediu? 

    ŚKOLSKÁ Použiť frázy 
s informáciami o oslave  

Vedieť napísať pozvanie  OSR, MUV, TBZ 

  40.-42 - Prídeš tiež? 

III.   SLÁVNOSŤ Čítať s porozumením 
Tvoriť Akk podstatných 
mien.  

na oslavu. Dramatizácia 
príbehu Zostaviť jedálny 
lístok Na oslavu.  

  

  43.-45 - Čo prinesieš 

  46.-48 - so sebou? 

IV.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ Použiť sloveso „tragen“ 
Opis trasy Použiť 
perfektum slabých 
a silných slovies.  

Porozprávať o oslave. 
Kto čo prinesie, 
výzdoba. Čo sa nosí na 
"party". Rozprávaj, aký 
bol večierok, čo ste  

  

  49.-51 - Čo si oblečieš 

  52.-54 - na večierok? 

  55.-57 - Ako sa dostanem 

V. 58.-60 - najlepšie...? 

  61.-62 - Aký bol večierok? 

VI.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ   robili?    

  63.-65 - Na čítanie 

.           

. 66. - Opakovanie učiva 

 

 

 

Deviaty ročník 

Triedy: 9.A, 9.B 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   TRANSPORT   Precvičiť používanie 

modálnych slovies v 
rozprávaní, v dialógoch. 
Žiak pripraví 
rozprávanie o svojom 
bicykli  

ENV, OZO, TBZ 

  1.-2 - Ako cestuješ rád? 

  3.-5 - Bicykel 

X.   ŹIVOTNÉ Zopakovať ročné 
obdobia, počasie  

Rozvoj reči: vedieť 
pomeno-  

  

  6.-8 - Príroda: stromy, kvety,  
zvieratá. 

    PROSTREDIE Zvratné slovesá  vať bežne rastúce 
stromy, kvety, zvieratá, 
vtáctvo. Rozprávať o 
ročných obdobiach, o 
počasí. Projekt: Príroda 
– voĺná  

ENV, OZO, TBZ 

  9.-10 - Šetrné správanie 

  11.-12 - v škole k životnému 

  13.-14 - prostrediu. 

XI.   ŹIVOTNÉ Odpad- slovná zásoba, 
použitie  

téma: rastliny, živočíchy 
,  

  

  15.-16 - Si šetrný k životnému 



    PROSTREDIE   počasie, Prostredie: 
Projekt. Udržiavanie 
čistoty v škole,  

  

  17.-18 - prostrediu? 

    VIANOCE Čítať s porozumením. 
Nácvik vianočných 
kolied.  

Napíš pozdrav k 
Vianociam a k Novému 
roku.  

MUV 

  19.-20 - Vianoce: 

  21.-23 - Vianočné piesne. 

XII. 24. - Tichá noc. 

  25. - Karneval. 

    ŚKOLSKÁ Použiť frázy 
s informáciami o oslave  

Vedieť napísať pozvanie  OSR, MUV, TBZ 

  26.-28 - Prídeš tiež? 

I.   SLÁVNOSŤ Čítať s porozumením 
Tvoriť Akk podstatných 
mien.  

na oslavu. Dramatizácia 
príbehu Zostaviť jedálny 
lístok Na oslavu.  

  

  29.-31 - Čo prinesieš 

  32.-34 - so sebou? 

II.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ Použiť sloveso „tragen“ 
Opis trasy Použiť 
perfektum slabých 
a silných slovies.  

Porozprávať o oslave. 
Kto čo prinesie, 
výzdoba. Čo sa nosí na 
"party". Rozprávaj, aký 
bol večierok, čo ste  

  

  35.-37 - Čo si oblečieš 

  38.-40 - na večierok? 

III. 41.-43 - Ako sa dostanem 

  44.-46 - najlepšie...? 

  47.-48 - Aký bol večierok? 

IV.   ŠKOLSKÁ  SLÁVNOSŤ   robili?    

  49.-51 - Na čítanie 

    SNY Použiť slovesá, opisovať 
aktivity . Použiť 
príslovky času  

Režim dňa: rozprávanie. 
Čo robia deti večer, 
Rozprávanie o snoch.  

OSR, TBZ 

  52.-54 - Čo robíš večer, 

  55.-57 - máš zlé sny? 

V.   SNY Použiť štruktúry na 
vonkajší opis osoby. 
Čítať s porozumením.  

Opíš svojho najlepšieho 
priateľa, priateľku. 
Pripraviť dramatizáciu 
rozprávky.  

  

  58.-60 - Kto je tvoj vysnívaný 

  61.-62 - typ? 

VI. 63.-64 - Čo si chcel robiť? 

  65.-66 - Princezná na hrášku. 

 

Trieda 9.M 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 
IX.   AKÉ BOLI PRÁZDNINY Opakovanie učiva 

z minulého šk. roka     
Žiak vedie rozhovor 
s použitím osvojených 
fráz, pripraví 
rozprávanie 
prázdninách 

OSR, MUV 

  1.-4 -       AKÉ BOLI PRÁZDNINY   

    BYDLISKO         Použiť osvojené frázy   
     Opisovať dom , 
použiť príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky s D           
 Osvojiť si slovnú 
zásobu budov v meste   
 Použiť príslovky miesta 
a dvojväzbové 
predložky pri opise 
domu. KEDY JEŠ NA 
RAŇAJKY?   Osvojiť si 
slovnú zásobu 

Žiak sa orientuje 
v koláži , pomenováva 
typy bývania. Žiak vie 
opísať svoj dom, 
podrobne 
charakterizovať svoju 
izbu, použije príslovky 
miesta. Žiak pomenuje 
budovy v meste s 
použiť novej slov. 
zásoby. Žiak sa vie 
orientovať podľa mapy, 
opisuje trasu. Žiak 

ENV,MUV, OZO 

  5.-7 -    AKÁ JE TVOJA 
ADRESA?  

X. 8.-10 -    AKÝ JE TVOJ DOM?  

  11.-13 -    V MESTE  

XI. 14.-16 -    KDE  TO    JE?  



potravín.     pripraví projekt na 
tému: Okružná jazda 
mestom 

    JEDLO         Použiť slovesá „essen, 
trinken, fruhstucken.“ 
Použiť sloveso 
„schmecken“         

Žiak tvorí situačné 
rozhovory na rôzne 
témy ohľadom 
stravovania Žiaci tvoria 
situačné rozhovory v 
reštaurácii Žiak 
komunikuje na tému 
obľúbené jedlá. Žiak 
zostaví vlastný 
jedálníček, prezentuje 
projekt na tému: Mein 
Lieblingsessen. Žiak 
tvorí situačné dialógy v 
obchode 

MUV, TBZ 

  17.-19 -    ČO JEŠ CEZ 
PRESTÁVKU?  

  20.-22 -    ČO JEŠ NA OBED?  

XII. 23.-25 -    PRI STOLE  

  26.-27 -    PRI STOLE 

    NAKUPOVANIE         Použiť modálne slovesá 
a osobné zámená. 
Použiť príslovky miesta, 
tvoriť vety 
s predložkami v D.           
  Osvojiť si frázy pri 
nakupovaní na tržnici. 
Vedieť vyjadriť prosbu.   
     Použiť frázy 
v reštaurácii, použiť 
slovnú zásobu     

Opísať polohu 
jednotlivých oddelení v 
obchode. Tvoriť dialógy 
pri nakupovaní v 
stánku, na trhu. Žiak 
hrá scénky v reštaurácii 

OSR, TBZ 

  28.-30 -    MÁŠ PENIAZE?  

I. 31.-33 -    NAKUPOVANIE  

  34.-36 -    KDE TO JE?  

II. 37.-40 -    ČO TO MÁ BYŤ?  

III. 41.-44 -    CHCEL BY SI 
ZMRZLINU?  

  45.-47 -  V   SUPERMARKETE  

    MÓDA         OPAKOVAŤ UČIVO. 
Použiť sloveso tragen, 
anhaben. Osvojiť 
dvojväzbové predložky 
D/A. Žiak číta rozprávku 
s porozumením, 
pripraví vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú rozprávku 

Žiak vie vyjadriť 
hodnotiace stanovisko k 
téme oblečenie, riešiť 
cvičenia, orientovať sa v 
texte. Žiak vie pracovať 
s kolážou, použiť 
dvojväzbové predložky. 
Žiak číta rozprávku s 
porozumením, pripraví 
vlastnú verziu 
rozprávky. Žiaci 
dramatizujú 
rozprávku     

RLK, MUV, TBZ 

  48.-52 -    ČO STOJÍ BUNDA?  

IV. 53.-57 -    AKO SA TI PÁČI    
FARBA?  

V. 58.-60 -    ČO NOSÍŠ NAJRADŠEJ?  

  61.-63 - VIDEL SI MOJE TRIČKO? 

VI. 64.-65 -    POPOLUŠKA  

. 66. -    DRAMATIZÁCIA   
ROZPRÁVKY  

 

 


