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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 8. 

ročníka 

Žiak sa oboznámi 

s priebehom vyučovania 

Žiak vie použiť 

vedomosti z minulého 

ročníka 

  

2. Opakovanie Opakovanie slovnej zásoby z 8.ročníka 

3. Opakovanie gramatických javov z 

8.ročníka 

4. L13: Katka príde 

budúci piatok 

Čítanie s porozumením: Katkin profil Predložka zu+3.pád 

Prídavné meno nächst 

Predložka nach, 

in+mesto+zemň 

Privlastňovacie 

zámeno Ihr, Ihre 

Žiak dokáže:  

povedať koho navštívi 

vyjadriť časové údaje 

rozprávať o cestovaní 

vlakom 

z 

dvorilo osloviť 

dospelého 

 

ON 

GEO 

SJ 

 

5. Čitanie s porozumením: Chat 

Predložka zu + 3. pád 

6. Prídavné meno nachst- 

Predložka nach, in + mesto, zem  

7. Počúvanie s porozumením: Katina cesta 

do Mníchova 

Cestovný plán – rozhovor 

8. Počúvanie s porozumením: Hlásenie na 

stanici 

Nácvik výslovnosti: spoluhláska r 

 

Predmet: Nemecký jazyk 

Ročník: 9 



O
kt

ó
b

e
r 

1.  Čítanie s porozumením: Interview pre 

časopis Mníchov 

Privlastňovacie zámeno Ihr, Ihre 

    

2. Opakovanie lekcie 

O
kt

ó
b

e
r 

3. L14: To tričko sa mi 

páči  

Slovná zásoba-oblečenie sloveso gefallen + 3. 

pád   

predložka fur + 4. pád 

väzba es gibt + 4. pád 

neurčité zámeno man 

predložky in, an, auf + 

3. pád 

  

Žiak dokáže:   

povedať, či sa mi niečo 

páči/nepáči 

dať niekomu darček a za 

darček poďakovať 

povedať, čo sadá robiť 

v mieste môjho bydliska  

povedať, čo sa kde koná  

 

SJ  

4. Čítanie s porozumením: Darčeky 

Sloveso gefallen + 3.pád 

5. Nácvik písomného prejavu: Slovosled  

 

6. Pre koho sú tie darčeky? 

Predložka fur + 4. pád  

7. Čítanie s porozumením: Mníchov pre 

mladých  

Väzba es gibt + 4. pád 

Neurčité zámeno man 

8. Čitanie s porozumením: Mníchov pre 

mladých-pokr.  

Predložky in, an, auf + 3. pád 

Hra: Wo bist du? 



N
o

ve
m

b
er

 
1.  

 

 

 

L15: Koncert bol 

výborný! 

Počúvanie s porozumením: Plán dňa   

 

 

 

Minulý čas – 

perfektum 

s pomocným slovesom 

haben 

Trpné príčastie minulé 

končiace na e, et 

Modálne sloveso 

konnen – vyjadrujúce 

schopnosť 

 

 

 

 

Žiak dokáže: 

hovoriť o minulosti 

povedať, že nerozumel 

niekoho opísať 

hovoriť o tom, čo niekto 

vie 

 

  

2. Nácvik výslovovnosti: samohláska e  

3. Opakovanie lekcie  

4. Počúvanie s porozumením: Koncert bol 

výborný! 

Minulý čas – perfektum s pomocným 

slovesom haben 

5. Čítanie s porozumením: E-mail od Kati 

Trpné príčastie minulé končiace na –t, et 

Hra : Lodičky  

6. Počúvanie s porozumením: Priateľ snov  
Modálne sloveso konnen 
Aký je tvoj vysnívaný chlapec, dievča? 

 7. Nácvik písomného prejavu: Popis osoby  
 

D
e

ce
m

b
er

 

1.  Nácvik výslovnosti: samohláska e     

 

 

 

 

2. Opakovanie lekcie  



3.   

 

GEO 4. Reálie: Vianočné zvyky v nemecky 
hovoriacich krajinách  

5. Reálie: Vianočné piesne 

Ja
n

u
ár

 

Ja
n

u
ár

 

1.  Projekt: To je naše mesto. Vítame Vás! Práca na projektoch  VV 

THD 

 

2. Prezentácia projektov. 

3. Prezentácia projektov 

4. Trénujeme zručnosti: Čítanie s 
porozumením – Blog 

5. Trénujeme zručnosti: Počúvanie 
s porozumením – príspevok v rádiu 

6. Trénujeme zručnosti: Ústny prejav -
Skypovanie 

7. Opakovanie: Toto už vieš 

Fe
b

ru
ár

 

  

1. L 16: Pred jedlom 

sa pozrieme na ten 

bicykel. 

Čítanie s porozumením: Lukasov  profil Predložka vor, nach + 

3. pád 

Predložka in + 3. a 4. 

pád 

Žiak dokáže:  

opísať byt, dom 

vyjadriť časové údaje  

SJ  

2. Počúvanie s porozumením: Pred jedlom 
sa pozrieme na ten bicykel 
Predložka vor, nach + 3.pád  
 



3. Určenie času 
Hra: Kedy je čo v televízii? 

Zámeno jed- 

 

vyzvať niekoho, aby 

niečo urobil 

hovoriť o tom ako často 

a ako dlho niečo robí  

4. Slovná zásoba: Byt 
Ako vyzerá tvoj byt, dom? 

5. Počúvanie  s porozumením: Lukasov 
bicykel 
 

6. Predložka in + 3. a 4. pád 

7. Čítanie s porozumením: Priatelia zvierat – 
test 
Zámeno jed- 

8. Nácvik výslovnosti: spoluhlásky n,ng,nk 

M
ar

ec
 

  

1.  

 

L 17: Pekné 

prázdniny ! 

Opakovanie lekcie Minulý čas – perfekt 

s pomocným slovesom 

sein 

Trpné príčastie minulé 

končiace na -en  

Predložka in, an, auf + 

3.a 4. pád 

Predložka im + 

mesiace, ročné 

obdobia 

Modálne sloveso 

wollen 

Žiak dokáže: 

rozprávať o prázdninách 

rozprávať o minulosti  

vyjadriť priania, plány  

 

TV 

BIO 

SJ 

 

 

2. Čítanie s porozumením: Prázdniny 
Minulý čas-perfektum s pomocným 
slovesom sein. 

3. Trpné príčastie minulé končiace na -en 
Hra – Tichá pošta  

4. Kde bol Lukas na prázdninách? 
Predložka in, an, auf + 3. a 4. pád 

 

5.  Čítanie s porozumením: E-Mail 
Predložka im + mesiace, ročné obdobie 

  

6. Počúvanie s porozumením: Kam chce ísť 
Lukas v lete? 
Modálne sloveso wollen 



A
p

rí
l 

  

1.  Nácvik výslovnosti sch  
 

 Žiak dokáže popísať 

veľkonočné zvyky 

v nemecky hovoriacich 

krajinách 

SJ 

G 

 

2. Opakovanie lekcie 

3. Práca z pracovným zošitom 

4. Veľkonočné piesne 

5. Veľkonočné tradície 

6. Počúvanie s porozumením: Lukas má 
narodeniny  
 

M
áj

 

1. L 18: Lukas má 

narodeniny 

Opytovacie zámeno welch- Opytovacie zámeno 

welch- 

Radové číslovky-

dátum 

Predložka bei + 3. pád 

Minulý čas – perfekt 

slovies sein, bleiben, 

passieren 

Žiak dokáže: 

hovoriť o škole 

hovoriť o svojich 

pocitoch  

niečo ohodnotiť  

niekoho pozvať 

zablahoželať a na 

prianie  reagovať   

  

2. Nácvik písomného prejavu: Písanie 
pozvánky 

3. Čítanie s porozumením: Pozvánka 
Radové číslovky – dátum 
Predložka bei + 3. pád 

4. Nácvik písomného prejavu: Pozvánka  
 

 

5.  Počúvanie s porozumením: Aká bola 
oslava? 
Minulý čas – perfektum slovies sein, 
bleiben, passieren 

    

6. Nácvik výslovnosti: st, sp  



7. Opakovanie lekcie 
Jú

n
 

1. Opakovanie Reálie: Triedny výlet do Rakúska Tvorba projektov 

Prezentácia projektov 

 

Žiak dokáže: 

 

odprezentovať svoju 

prezentáciu 

 GEO 

VV 

THD 

2. Projekt: Plánujeme cestu do Švajčiarska!
  

3. Prezentácia projektov 

4. Tréning zručnosti: Počúvanie s  
porozumením – Odkazy v mailovej 
schránke 

5. Opakovanie tematického celku 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet:  Nemecký jazyk  

Ročník:  deviaty 

Komunikačná úroveň:  A2  

Školský rok:  2019/2020 

Trieda:  9.A, 9.B 

Vyučujúci:  Mgr. Alexandra Hálová, MBA Zuzana Martáková 

Počet hodín týždenne:  2 

Počet hodín spolu:  66 

Učebnica:  Beste Freunde A 1.2 

 


