
TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN  

 

Predmet:  Nemecký jazyk  

Ročník:  siedmy 

Komunikačná úroveň:  A1 (A 1.1)  

Počet hodín týždenne:  2 

Počet hodín spolu:  66 

Učebnica:  BesteFreunde A 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BesteFreunde A 1.1  
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es. 
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Tematický 
celok 

 Obsahový štandard    
Výkonový štandard  MV  

 Téma   Obsahový štandard 

Se
p
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m

b
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8
 h

 
1. Úvodná 

hodina 
Úvod do 
vyučovania 
nemeckého jazyka 

  Organizácia 
vyučovania 

Žiak sa oboznámi s priebehom vyučovania  

2. Štart: Ahoj!  

Dobrý deň 

Predstavenie sa     

 

 

slovný prízvuk, 
vetná intonácia 
nemecká 
abeceda 
číslovky  

Žiak dokáže:  

• predstaviť sa  
• pozdraviť a rozlúčiť sa  
• spýtať sa na meno  
 

 

SJ 

M  

HV 
 

3. Abeceda   

4. Pozdravy  

Dni v týždni  

 

5. Mesiace  

Ročné obdobia  

 

6. Čísla   

7. Farby   

 8.  Opakovanie lekcie      
 

O
kt

ó
b

er
 

1. L1: A ty si 
kto? 

Čítanie s porozumením: Laurin profil   

 

 

podstatné mená s určitým 

členom v nominatíve 

časovanie slovies: spielen, 

kommen, heißen, sein (1., 

2. os. sg.)  

predložka aus + mesto  

Žiak dokáže:  

• predstaviť sa  
• pozdraviť a rozlúčiť sa  
• povedať, odkiaľ je a kde býva  

• spýtať sa na meno a na pôvod  

• vyjadriť svoj názor  
• povedať, že niečo nevie  

G  

SJ  

2. Slovná zásoba – nábytok, športové potreby  

Počúvanie s porozumením: Nico sa sťahuje  

3. Podstatné mená s určitým členom v 
nominatíve  

Vyjadrenie názoru  

4. Práca s pracovným zošitom, Výroba pexesa 

5. Počúvanie s porozumením: A ty si kto?  

Predložka aus + mesto 



 6.  Časovanie slovies: spielen, kommen, 
heißen, sein 

(1., 2. os. sg.) 

 7.  Nácvik písomného prejavu: Písanie veľkých 
a malých písmen 

 8.  Nemecká výslovnosť: samohlásky a, o, u  

Melódia vety 

    

N
o

ve
m

b
er

 

1.  
 
 
 

L2: Laura rada 
lozí 

Opakovanie lekcie  

 

 

Časovanie pravidelných slovies 

(3. os. sg, 1., 2. os. pl.) 

 časovanie slovies heißen, sein 

(3. os. sg, 1., 2. os. pl.)  

časovanie slovies končiacich 

sa na -n:  

klettern pozícia slovesa v 

oznamovacej vete a 

otázke  

W-otázky; áno/nie otázky 

 

 

 

Žiak dokáže:  

• predstaviť druhých  

• vedieť povedať, čo robí rád/nerád  

• vedieť povedať, čo  
robí  

• povedať, ako trávi čas s kamarátmi  

• niečo navrhnúť, návrh prijať alebo 

odmietnuť 

TV 

SJ 2. Čítanie s porozumením: Laura je číslo 1  

Časovanie slovies: spielen, kommen, heißen, 
sein, klettern (3. os. sg.) 

3.  Druhy športu 

4. Interview s Laurou. Opis priateľa.  

Nácvik písomného prejavu: Zámená; vety so 
spojkou und 

5. Slovosled v oznamovacej vete a 
doplňovacej otázke  

W-otázky; áno/nie otázky 

6. Tvorba dialógov  

Precvičovanie slovies 

7. Počúvanie s porozumením  

Časovanie slovies: spielen, kommen, heißen, 
sein (1., 2. os. pl.) 

D
e
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m

b
er

 

1.  Kvíz  

Slovosled v zisťovacej otázke 

    

2.  Nemecká výslovnosť: samohlásky e, i  

Melódia vety 

3.  Opakovanie lekcie 



D
e

ce
m

b
er

 4.  Nácvik vianočnej piesne     

5.  

  Vianočné tradície 

Ja
n

u
ár

 
  

1. L3: Toto 
robia 
kamaráti 
spolu 

Čítanie s porozumením: Toto robia kamaráti 
spolu Časovanie pravidelných  slovies a 
slovesa sein(3. os. pl.)  

 

 

 

 

časovanie pravidelných  

slovies (3. os. pl.) 

časovanie slovesa sein 

(3. os. pl.)  predložka 
in + mesto/krajin 
spojky und, aber 

Žiak dokáže:  

• povedať, kde sa nachádza určité 

miesto  

• povedať, že niečo nevie  

• spýtať sa druhých, ako sa majú  

HV  

G  

SJ  

2. Kde bývaš? Názvy miest a štátov  

Predložka in + mesto/krajina 

3.  Nácvik písomného prejavu: Vety so spojkou 
aber 

 

4. Pieseň: Priatelia 

5. Nemecká výslovnosť: dvojhlásky ei, ie 

6 Zápor nicht 

7 Opakovanie lekcie  

 

Fe
b

ru
ár

 

1. L4: Simon má 
rád 
informatiku 

Tvorba PROJEKTU: MOJA KRAJINA časovanie slovies finden, 
sprechen, haben   
 postavenie podstatného mena 
a slovesa v oznamovacej vete  
 

Žiak dokáže:  

• porozprávať o svojom školskom 

rozvrhu hodín/pláne dňa  

• vyjadriť svoj názor  

• hovoriť o jazykových znalostiach  

 

G  

SJ 

2. Prezentácia projektu 

3. Čítanie s porozumením: Simonov profil 

 

 



Fe
b

ru
ár

 

4.    Rozvrh hodín v škole, predmety  

  Dni v týždni 

odpoveď doch na 
negatívnu otázku 
predložka am + deň 

 odpovedať kladne a záporne na otázky  

5. Výroba rozvrhu, opakovanie slovnej 
zásoby 

6. Ako sa ti páči...?  
Časovanie slovesa finden 
Počúvanie s porozumením: Simon má rád 
informatiku 

7. Nácvik písomného prejavu:  Postavenie 
podstatného mena a slovesa v 
oznamovacej vete 

8. Čítanie a počúvanie s porozumením: 
Inzerát  

Odpoveď doch na negatívnu otázku 

M
ar

ec
 

1.  Časovanie nepravidelného slovesa 
sprechen 

 

 

 

 

 • odpovedať  
kladne/záporne na  

otázky  

  

2.  Názvy krajín a jazykov 

3. Plán týždňa  

Predložka am + dni v týždni  

 

4. Časovanie nepravidelného slovesa haben 

Nemecká výslovnosť: slovný prízvuk 

 

5. Opakovanie lekcie  

 

6.  Počúvanie s porozumením: Program v TV 

 



A
p

rí
l 

 
1. 

L5:  

Potrebujem 
pero 

Podstatné mená s určitým a neurčitým 
členom v nominatíve  

 

 

 

 

podstatné mená s 
neurčitým členom v 
nominatíve a akuzatíve 
podstatné mená s 
určitý členom v 
nominatíve a akuzatíve 
slovesá s akuzatívom 
časovanie modálneho 
slovesa möchten 

Žiak dokáže:  

• pomenovať veci/ľudí  

• vyjadriť prianie  

SJ  

2. Čítanie s porozumením: Hlas princeznej 
Caralingy 

 
3. 

Počúvanie s porozumením: Potrebujem 
pero  

Slovná zásoba - školské potreby  

Podstatné mená s neurčitým členom v 
akuzatíve  

4. Počúvanie s porozumením: Potrebujem 
pero (pokr.)  

Podstatné mená s určitým členom v 
akuzatíve  

Slovesá s akuzatívom (brauchen, kaufen)  

5. Ukážka nemeckého seriálu 

6.  Veľkonočné tradície 

  

M
áj

 

 

1.  
 
 
 
 
L6: Máš 
čas?  

Časovanie modálneho slovesa möchten 

Tvorba dialógov 

Slovosled oznamovacej 
vety s modálnym slovesom 
Časovanie modálnych 
slovies mὔssen, kὂnnen 
Predložka am + časť dňa 

Žiak dokáže:  

• dohodnúť si s niekým stretnutie  

• podať návrh; návrh prijať/odmietnuť  

• vyjadriť časové údaje  

SJ  

2. Nemecká výslovnosť: spoluhláska ch 

3. Opakovanie lekcie 

4. Počúvanie s porozumením: Máš čas?  

 

5. Časovanie modálneho slovesa müssen 

Slovosled s modálnym slovesom 

6. Časové údaje, predložka um + čas  

Časti dňa, predložka am + časť dňa  
  Predložka um + čas   



7. Počúvanie s porozumením  

Časovanie modálneho slovesa können 
 

Jú
n

 

1.  Opakovanie lekcie  

 

 Slovná zásoba a tvorba 
viet pri tvorbe projektu 
Zaužívané frázy pri písaní 
mailu 
 

Žiak dokáže: 
rozpávať o živote mladých 
napísať e-mail 

 

2. Tvorba projektu Životný štýl mladých 

3. Prezentácia projektu 

4. Reálie: Čo robíš v stredu o štvrtej? 

5. Trénujeme zručnosti: Písomný prejav – 
písanie  e-mailu 

6. Opakovanie celku 

 


