
Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

M
e

si
ac

 

P
o

r.
 

h
o

d
ín

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard MV Poznámky 

Téma Jazykové prostriedky 

Se
p

te
m

b
e

r 

1. Úvodná hodina Úvod do vyučovania nemeckého jazyka Organizácia 

vyučovania 

Opakovanie učiva zo 7. 

ročníka 

Žiak sa oboznámi 

s priebehom vyučovania 

Žiak vie použiť 

vedomosti z minulého 

ročníka 

  

2. Opakovanie Opakovanie slovnej zásoby zo 7.ročníka 

3. Opakovanie gramatických javov zo 

7.ročníka 

4. L7 Môj brat je 

proste super! 

Čítanie s porozumením: Annin profil privlastňovacie 

zámená mein, dein 

(sg.)   

tvorenie slov ženského 

rodu: koncovka -in   

genitív vlastných mien 

 predložka aus + 

krajina 

záporný člen kein v 

nominatíve a 

akuzatíve 

Žiak dokáže:  

 niečo pomenovať 

porozprávať o svojej 

rodine   

niekoho opísať  hovoriť 

o povolaniach 

 niečo predpokladať 

 povedať, kto odkiaľ 

pochádza 

ON 

G 

SJ 

 

5. Počúvanie s porozumením: Moja rodina 

Privlastňovacie zámená mein, dein (sg.) 

6. Povolania Tvorenie slov ženského rodu: 

koncovka -in 

7. Genitív vlastných mien 

8. Čítanie s porozumením: Breakdance elita 

v Berlíne/1 Odkiaľ pochádzajú? Predložka 

aus + krajina 

 

O
kt

ó
b

er
 

1.  Opakovanie lekcie     

2. Počúvanie s porozumením: Dáme si 

Karibik koktail? 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

O
kt
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b

e
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3. L8: Dáme si Karibik 

koktail? 

Časovanie modálneho slovesa mögen časovanie modálneho 

slovesa mögen   

číslovky 20 – 100 

vykanie Sie (3. os. pl.) 

 plurál podstatných 

mien 

 privlastňovacie 

zámená mein, dein 

(pl.) 

Žiak dokáže:   

povedať, čo má/nemá 

rád  

 vykať 

zdvorilo pozdraviť a 

rozlúčiť sa   

spýtať sa na cenu  

ospravedlniť sa 

M 

G 

FIG 

 

4. Druhy nápojov – slovná zásoba 

5. Číslovky 20 – 100 

6. Vykanie Sie (3. os. pl.) 

7. Koľko to stojí? Ceny Dialógy: Na nákupe 

8. Plurál podstatných mien Privlastňovacie 

zámená mein, dein v plurále 

N
o

ve
m

b
er

 

1.  

 

 

 

L9: Čo rád ješ? 

Nemecká výslovnosť: samohlásky ä, ö, ü časovanie 

nepravidelných slovies 

essen, schlafen   

osobné zámená v 

nominatíve (er/es/sie, 

sie)   

privlastňovacie 

zámená sein/ihr   

predložka von ... bis 

Žiak dokáže:   

opísať deň 

vyjadriť časové údaje  

 vyjadriť prekvapenie 

M 

SJ 

 

2. Opakovanie lekcie 

3. Druhy jedál – slovná zásoba 

4. Počúvanie s porozumením: Čo rád ješ? 

5. Časovanie nepravidelných slovies essen, 

schlafen 

6. Počúvanie s porozumením: Pri stole 
Osobné zámená v nominatíve (er/es/sie, 
sie) 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

 7. Čítanie s porozumením: Portrét Hakuya  
Predložka von ... bis 

D
e

ce
m

b
er

 

1.  Aktivity počas dňa 
Slovesá s odlučiteľnou predponou 
aufstehen, aufräumen, einkaufen 

slovesá s odlučiteľnou 

predponou aufstehen, 

aufräumen, einkaufen  

 

Žiak dokáže: 

rozprávať krátky príbeh 

použiť privlastňovacie 

zámená 

 

  

2. Nácvik písomného prejavu: Spojovací 
výraz dann 

3. Profil Anny a Hakuya Privlastňovacie 
zámená sein a ihr 

4. Nemecká výslovnosť: samohlásky i, ie, ü, 
u 
Vetný prízvuk 

5. Vianočné tradície 

Ja
n

u
ár

 

Ja
n

u
ár

 

1.  Opakovanie lekcie Práca na projektoch  VV 

THD 

 

2. Projekt: Urobíme si foto kuchárku. 

3. Prezentácia projektov 

4. Trénujeme zručnosti: Čítanie s 
porozumením – Philip 

5. Trénujeme zručnosti: Ústny prejav – 
Interview 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

6. Trénujeme zručnosti: Počúvanie s 
porozumením 

7. Opakovanie: Toto už vieš 

Fe
b

ru
ár

 

  

1. L 10: Nico zbiera 

lode 

Čítanie s porozumením: Nicov profil časovanie slovies 

končiacich sa na -n: 

sammeln, basteln 

 časovanie slovies 

lesen, fernsehen, 

laufen, fahren, treffen, 

tanzen 

rozkazovací spôsob 

v singulári 

predložka in + akuzatív 

Žiak dokáže:  

 hovoriť o svojich 

koníčkoch 

vyjadriť záľuby 

vyzvať niekoho, aby 

niečo urobil 

povedať, kam pôjde, dať 

druhým tip 

SJ  

2. Čítanie s porozumením: E-mail od Nica  
Časovanie slovies končiacich sa na –n: 
sammeln, basteln 

3. Aké je tvoje hobby? Časovanie slovies 
lesen, fernsehen, laufen, fahren, 

4. Nácvik písomného prejavu: Písanie e-
mailu 

5. Čítanie s porozumením: Inzerát 
Rozkazovací spôsob v singulári 

6. Počúvanie s porozumením: Správa pre 
Nica 

7. Čo robíš rád a čo nerád? 

8. Nácvik výslovnosti: spoluhlásky p-b, t-d, 
k-g 

M
ar

ec
 

  

1.  

 

L 11: Bolí ma noha 

Opakovanie lekcie osobné zámená v 

datíve (mir, dir) 

minulý čas 

(préteritum) slovies 

haben, sein 

spojka deshalb 

Žiak dokáže: 

povedať, čoho bolí 

 popriať skoré 

uzdravenie  

porozprávať, čo sa stalo 

TV 

BIO 

SJ 

 

2. Počúvanie s porozumením: Bolí ma noha! 
Časti tela. 

3. Počúvanie s porozumením: Dialóg 
Osobné zámená v datíve (mir, dir) 

4. Tvorba dialógov 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

 
5.  Čítanie s porozumením: To je smola! 

Minulý čas (préteritum) slovies haben, 
sein 

  

6. Práca s pracovným zošitom 

A
p

rí
l 

  

1.  Spojka deshalb  
Nácvik písomného prejavu: Slovosled po 
spojke deshalb 

  SJ 

G 

 

2. Čítanie s porozumením: Prvá pomoc pri 
nehodách pri športovaní 

3. Nácvik výslovnosti: spoluhláska s 

4. Opakovanie lekcie 

5. Práca z pracovným zošitom 

6. Veľkonočné tradície 

M
áj

 

1. L 12: Miesto 

stretnutia: 

Spiegelstr. 12 

Čítanie s porozumením: Inzerát 
Počúvanie s porozumením: Telefonický 
rozhovor/1  
predložka mit + datív 

predložka mit + datív 

 predložka zu + datív 

 osobné zámená v 

akuzatíve (sg.) 

Žiak dokáže: 

niekomu zavolať, spýtať 

sa na adresu a telef. 

číslo 

povedať, akými dopr. 

prostriedkami cestuje  

povedať, ako často 

niečo robí 

vyjadriť komplimenty 

  

2. Počúvanie s porozumením: Telefonický 
rozhovor/2 

3. Kam ide Nico? Predložka zu + datív Hra: 
„6 und 1 – autsch“ 

4. Pieseň Osobné zámená v akuzatíve (ihn, 
es, sie) 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 

 
5.  Nácvik písomného prejavu: Používanie 

zámen vo vete 
    

6. Osobné zámená v akuzatíve (mich, dich) 

7. Nácvik výslovnosti: slovný prízvuk  

Jú
n

 

1. Opakovanie Opakovanie lekcie tvorba projektov 

prezentácia projektov 

 

Žiak dokáže: 

zozbierať informácie 

a podklady pre 

vytvorenie štatistiky 

odprezentovať svoju 

prezentáciu 

  

2. Reálie: Čo zbieraš? 

3. Projekt: Štatistika  

4. Prezentácia projektov 

5. Tréning zručnosti: Čítanie s porozumením 
– Webstránka 

6. Opakovanie tematického celku 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: ôsmy 
 
 

Predmet:  Nemecký jazyk  

Ročník:  ôsmy 

Komunikačná úroveň:  A1 (A 1.1 – A 1.2)  

Počet hodín týždenne:  2 

Počet hodín spolu:  66 

Učebnica:  Beste Freunde A 1.1 , Beste Freunde A 1.2 

 


