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1. Charakteristika predmetu: 

 
Nemecký jazyk patrí do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, ktorej cieľom je 

rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov, pričom sa jazyk chápe ako nástroj myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi. Dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 

informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.  

Dobré zvládnutie učiva nemeckého jazyka a najmä jeho komunikatívnych kompetencií 

vytvára predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom 

živote. Prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje živý jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie, umožňuje poznávať spôsob 

života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a 

vzájomného medzinárodného porozumenia a tolerancie, a taktiež vytvára podmienky pre 

spoluprácu školy na medzinárodných projektoch. 

 

 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník Siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník Ôsmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín ročne.  

Názov ŠVP  ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník Deviaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



2. Ciele predmetu:  

 

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie; t.j. všeobecné 

kompetencie, komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti. 

Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. Tento 

cieľ je determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov a 

zručností, ale aj zručností v štylizácii príslušnej vety či textu. Viesť žiakov od základnej 

gramotnosti k získaniu čitateľských návykov, orientovať sa na knihu, vzbudiť záujem o 

čítanie, a pozitívne prijímať literatúru a kultúru.   

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka je: 

 Viesť žiakov ku kreativite v učení tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu, 

 Používaním rôznorodých učebných materiálov a prácou so slovníkmi viesť 

k samostatnosti, 

 Dosiahnuť prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie, 

 Umožniť žiakom dôkladnejšie spoznávanie sveta, podporovať jeho 

sebavedomie a otvorenejší prístup k ľuďom, 

 Podporovať jeho emocionálne, sociálne a kognitívne schopnosti. 

 

a) Kognitívne ciele: 

 

 vnímanie  postupné osvojovanie i jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku, 

získavanie  odovzdávanie informácií, vyjadrovanie vlastných postojov a názorov, 

 zvládnutie základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia, 

  nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie, 

 zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 

prejavov. 

 

b) Socioafektívne ciele: 

 

 podpora sebadôvery každého žiaka, 

 príprava všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými 

podieľať sa  na rozvoji demokratickej spoločnosti, pluralizme a kultúrnej otvorenosti, 

 zaručenie rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov, 

 pochopenie 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, 

 nadobudnutie vzťahov k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho 

pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia a rozvíjaniu svojich 

emocionálnych a estetických cítení a vnímaní, 



 pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu jazykovej 

príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami prostredníctvom ovládania normy 

spisovného jazyka. 

c) Senzomotorické ciele: 

 

 osvojenie si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa 

po celý ich život a zaujať aktívne miesto v sociokultúrnom prostredí. 

 

3.  Kľúčové  kompetencie: 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa 

jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale 

aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných 

kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú 

jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z 

konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie 

úloh najvhodnejšie.  

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré 

umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze 

kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:.  

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

Kľúčovými kompetenciami v oblasti jazykovej prípravy sú: porozumieť /počúvať 

a čítať/, hovoriť /ústny prejav/ a písať. Vo vyučovacom predmete Nemecký jazyk rozvíjame 

kľúčové kompetencie (systém vedomostí, schopností a postojov potrebný ku kompetentnému 

jednaniu v prirodzených životných situáciách) predovšetkým týmito stratégiami: 

a) Kompetencia k učeniu: 
  práca s dvojjazyčným slovníkom, 

  práca s výkladovým slovníkom, 

  identifikácia kľúčových slov v texte, 

  vedenie vlastných záznamov. 

b) Kompetencia k riešeniu problémov: 
  vyhľadávanie a porovnávanie relevantných informácií, 

  aplikácia osvojených vedomostí v praxi, 

  kritické myslenie. 

c) Kompetencie komunikatívne: 
  opisné vyjadrovanie, 

  používanie komunikačných technológií, 

  používanie auditívnych pomôcok, 

  navodzovanie konverzačných situácií, 



  rozoznávanie určujúcich informácií, 

  počúvanie. 

d) Kompetencie sociálne a personálne: 
  skupinová spolupráca, 

  zohľadňovanie kultúrnych odlišností, 

  rešpektovanie iných spôsobov sociálnej interakcie, 

  nácvik aktívneho nadväzovania kontaktov, 

  rozoznávanie a osvojovanie si sociálnych rolí. 

e) Kompetencie občianske: 
  pravidlá a spoločenské normy, 

  pravidlá reprezentácie  osoby, školy, mesta, zeme, 

  rozvoj empatie. 

f) Kompetencie pracovné: 
  vedenie záznamov, 

  prezentácia vlastnej práce, 

  systematickosť práce, 

  overovanie si výsledkov práce. 

 

4.1 Obsahový štandard v 7.ročníku: 

Obsah predmetu Nemecký jazyk v 7. ročníku tvoria nasledujúce tematické okruhy: 

1. V Harriho škole – v Harriho izbe, úlohy k textu, Harriho rozvrh hodín, kompozitá, dialóg 

– telefonický rozhovor, Harriho cesta do školy, dopravné prostriedky, určovanie času, Nová, 

hodina matematiky, číslovky 20 – 1 000 000, tvorba otázok – wer? was? wo?, wann? Linda 

potrebuje pomoc, skloňovanie osobných zámen v sg. a pl., tvorba projektu,    

2. Nové priateľstvá – Rolfiho bicykel je pokazený, úlohy k textu, časti bicykla, dopravné 

značky, náradia, učiteľ doučovania, televízny program, určitý a neurčitý člen, zápor kein,   

3. V škole – cesta autobusom do školy, úlohy k textu, Harriho cesta do školy, doprava, 

v škole, školské pomôcky, hodina telesnej výchovy, v športovej hale, druhy psov, predložky 

s 3. pádom, časovanie slovies pomocných, slabých a silných v prítomnom čase, préterite 

a perfekte, silné slovesá, tvorba projektu, 

4. Športová slávnosť – na ihrisku, úlohy k textu, druhy športov, slovné spojenie wie findest 

du? v opytovacej vete, basketbalová hra, zámenné príslovky, časti dňa, voľný čas, 

podraďovacie súvetie so spojkou wenn, dvaja neznámi, radové číslovky 1 – 12, predložky s D 

a A,  

5. Prekvapenia – narodeninová párty Suryi, úlohy k textu, písanie pozvánky, rozkazovací 

spôsob, priatelia pomáhajú, jedlá a nápoje, plán, postavenie bezpredložkového predmetu v D 

a A, na polícii, zložené slová, časovanie modálnych slovies a rámcová vetná konštrukcia, 

tvorba projektu. 

 

4.2 Obsahový štandard v 8.ročníku: 

Obsah predmetu Nemecký jazyk v 8. ročníku tvoria nasledujúce tematické okruhy: 

1. Prekvapenia – Narodeninové party Suryi, úlohy k textu, tvorba projektu, peniaze, 

imperatív silných slovies, pozvánka, priatelia pomáhajú, jedlá a nápoje, podraďovacie súvetie 

so spojkami – wenn, als, ob, dass; zápor kein vo vetách, plán, postavenie predmetu v D a A vo 

vete, pri polícii, zložené podstatné mená, štvrtá hodina doučovania, časovanie modálnych 

slovies a vetná rámcová konštrukcia, 

2. Pátranie – úlohy k textu, všetci pomáhajú, zložené slová, asociogram – Sportfest, 

Oktoberfest..., žiaden zážitok, pozitívne a negatívne vlastnosti, Vianoce u nás a v Nemecku, 

opis osoby – časti tváre, televízia, piata hodina doučovania, slovesá s odlúčiteľnou predponou,  



3. Sleduje sa zločinec – Rolfi nemá žiaden nápad, úlohy k textu, upratovanie, časovanie 

slovies s odlúčiteľnou predponou, mal šťastie? podozrivý, préteritum slabých slovies, 

motocykel, šiesta hodina doučovania, skloňovanie osobných a privlastňovacích zámen, tvorba 

projektu, 

4. Zločinec sa prihlásil – to sú oni, kondicionál, práca na stanovištiach, krádež, neurčité 

zámeno man, príchod polície, úlohy k textu, hľadanie stopy, Veľká noc u nás a v Nemecku, 

chytený, druhy polície, siedma hodina doučovania, zvratné zámená – česať sa, umývať sa, 

tešiť sa, sprchovať, ospravedlniť sa, zabávať sa, tvorba projektu,  

5. Surya je opäť šťastná – ospravedlnenia, úlohy k textu, kondicionál, písanie listu, 

príhovor, podraďovacie spojky – wenn, als, weil, asociogram: podstatné mená. 

 

4.3 Obsahový štandard v 9.ročníku: 

Obsah predmetu Nemecký jazyk v 9. ročníku tvoria nasledujúce tematické okruhy: 

1. Nový učiteľ nemčiny- prázdniny, opis osoby, práca s obrázkami, projekt-Moje 

prázdniny, presens, perfekt, préteritum 

2. Pani Stelljes sa zlostí- práca s textom, povolania, privlastňovacie zámená,  

3. Pani Stelljes má plán- práca s textom, sloveso werden,  

4. A ide sa! – práca s textom, časti tela, skloňovanie v G 

5. V mestskej knižnici- práca s textom, časti PC, orientácia v meste-Kde? Kam?, 

predložky 

6. Svet kníh- práca s textom, kniha, trpný rod,  

7. Báseň a žiadna domáca úloha- práca s s textom, zložené slová, pravidelné slovesá 

8. Na jazdeckom dvore- práca s textom, kone,  

9. Heike niečo vie- práca s textom, záujmy, weil, denn 

 

Prierezové témy: 

 

1. MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA – MUV 

2. MEDIÁLNA VÝCHOVA – MDV 

3. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ – OSR 

4. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA –  ENV 

5. DOPRAVNÁ VÝCHOVA – DOV 

6. OCHRANA ŽIVOTA  A ZDRAVIA – OZO 

7. TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI – TBZ 

8. FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – FIG 

9. REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA- RLK 

 

 

5.1 Výkonový štandard v 7.ročníku: 

 precvičiť a upevniť učivo zo 6. ročníka, 

  vedieť povedať odkiaľ pochádzaš, 

 vedieť časovať slovesá, 

 vedieť pomenovať jednotlivé druhy jedál a nápojov, 

 vedieť časovať slabé a silné slovesá, 

  vymenovať členov rodiny, 

 vedieť opísať izbu, 

 vedieť pomenovať jednotlivé časti odevu, 

 vedieť pomenovať školské pomôcky, 

 vedieť opísať pozitívne a negatívne vlastnosti osoby, 

 vedieť opísať svoju izbu, 



 vedieť správne komunikovať pri telef. rozhovore, 

 ovládať pravidlá cestnej premávky, 

 vedieť perfektum silných slovies, 

 vedieť opísať školu, 

 vedieť používať silné slovesá, 

 vedieť sa slušne správať v hromadných dopravných prostriedkoch, 

 vedieť perfektum slabých slovies, 

 vedieť určovať čas, 

 vedieť pomôcť priateľovi v núdzi, 

 vedieť tvoriť zložené podstatné mená, 

 vedieť sčítanie a odčítanie do 1000, 

 vedieť tvoriť číslovky od 100 – 1000000, 

 vedieť pomáhať druhým, 

 vedieť si vážiť dobrého priateľa, 

 ovládať dopravné značky, 

 vedieť chrániť majetok školy, slušne sa správať v škole a na verejnosti, 

 vedieť sa správať na vyučovaní, 

 vedieť vymenovať jednotlivé druhy televíznych programov, 

 vedieť skloňovať určitý a neurčitý člen a zápor kein, 

 vedieť pomáhať slabším žiakom, 

 pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám, 

 vedieť sa slušne správať v škole a na verejnosti. Vedieť sa efektívne učiť cudzí jazyk 

a uplatniť ho pri komunikácii, 

 vedieť dodržiavať školský poriadok, 

 vedieť pomenovať školské pomôcky, 

 naučiť sa chrániť svoj majetok a majetok školy, 

 vedieť predchádzať úrazom na telesnej výchove, 

 vedieť vymenovať druhy náradia, 

 vedieť vymenovať psie rasy, 

 vedieť používať prítomný, minulý a budúci čas,  

 vedieť časovať pravidelné, nepravidelné a pomocné slovesá v prítomnom čase, 

préterite a perfekte, 

 vedieť správne tvoriť préteritum a perfektum silných slovies a využiť ich vo vetách, 

 viesť žiakov k ochrane zvierat a prírody, 

 vedieť sa dôstojne správať na športovej slávnosti; byť disciplinovaný pri športových 

činnostiach a predchádzať úrazom, 

 vedieť vymenovať druhy športu, 

 vedieť správne použiť slovné spojenie – Wie findest du...?,  

 vedieť efektívne využiť voľný čas, 

 vedieť sa správať pri kolektívnej hre, 

 vedieť použiť slovné spojenia s D, 

 vedieť si správne zadeliť čas, 

 vedieť správne využívať voľný čas, 

 vedieť prijať prehru, 

 vedieť použiť predložky s D a A vo vetách, 

 vedieť pripraviť príjemné prekvapenie pre svojich najbližších priateľov, 

 vedieť hospodárne zaobchádzať s peniazmi, 



 vedieť napísať pozvánku na narodeninovú party; napísať pozdrav k narodeninám, 

 vedieť pomôcť každému v každej situácii, 

 naučiť sa zdravej životospráve, 

 vedieť správne využiť podraďovacie spojky a zápor kein vo vetách, 

 vedieť pracovať s textom, 

 pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám Vedieť si dôkladne plánovať konkrétne 

veci, 

 vedieť správne postaviť predmet v D a A, 

 vedieť riešiť krízové situácie, 

 vedieť používať zložené podstatné mená, 

 vedieť správne časovať modálne slovesá a tvoriť vetnú rámcovú konštrukciu, 

 vedieť zorganizovať narodeninovú oslavu, 

 vedieť pracovať s textom, 

 dbať na dôkladné zopakovanie celoročného učiva, 

 vedieť si vziať ponaučenie z bájky, 

 piesňou, básničkou, riekankou motivovať žiakov k úspešnému učeniu sa nemeckého 

jazyka. 

 

5.2 Výkonový štandard v 8.ročníku: 

 precvičiť a upevniť učivo zo 7. ročníka, 

 vedieť tvoriť zložené slová, 

 vedieť číslovky 20 – 1 000 000, 

 vedieť používať oznamovacie a opytovacie vety, 

 vedieť  skloňovať osobné zámená, 

 vedieť skloňovať určitý, neurčitý člen a zápor kein, 

 vedieť pomenovať školské pomôcky,  

 vedieť používať predložky s datívom, 

 vedieť používať predložky s akuzatívom, 

 vedieť používať prítomný čas, préteritum a perfektum pomocných slovies, 

 vedieť používať prítomný čas, préteritum a perfektum slabých slovies, 

 vedieť používať prítomný čas, préteritum a perfektum silných slovies, 

 vedieť používať predložky s D a A, 

 vedieť pripraviť príjemné prekvapenie pre svojich najbližších priateľov,  

 vedieť hospodárne zaobchádzať s peniazmi, 

 vedieť napísať pozvánku na narodeninovú party; napísať pozdrav k narodeninám, 

 vedieť pomôcť každému v každej situácii, 

 naučiť sa zdravej životospráve, 

 vedieť správne využiť podraďovacie spojky a zápor kein vo vetách, 

 vedieť pracovať s textom, 

 vedieť si dôkladne plánovať konkrétne veci, 

 vedieť správne postaviť predmet v D a A, 

 vedieť riešiť krízové situácie, 

 vedieť používať zložené podstatné mená, 

 vedieť správne časovať modálne slovesá a tvoriť vetnú rámcovú konštrukciu, 

 vedieť zorganizovať narodeninovú oslavu, 

 vedieť pracovať s textom, 

 vedieť pomôcť človeku v núdzi, 



 vedieť zložené slová a tvorbu asociogramov, 

 vedieť opísať svoj zážitok, 

 vedieť opísať osobu, jej pozitívne i negatívne vlastnosti, 

 pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám, 

 vedieť opísať osobu, jej časti tváre, 

 vedieť efektívne využiť média pre získanie nových vedomostí, 

 vedieť sa slušne správať v škole a na verejnosti, 

 vedieť správne použiť slovesá s odlúčiteľnou predponou vo vetách, 

 vedieť pracovať s textom, 

 vedieť časovať slovesá s odlúčiteľnou predponou a využiť ich vo vetách, 

 vedieť tvoriť préteritum slabých slovies, 

 vedieť sa slušne správať v škole a na verejnosti, 

 vedieť skloňovať osobné a privlastňovacie zámená, samostatne zhotoviť projekt, 

 vedieť spravodlivo potrestať zločin, 

 vedieť tvoriť kondicionál, 

 vedieť správne použiť neurčité zámeno man vo vete, 

 vedieť časovať zvratné zámená, 

 vedieť zhotoviť projekt, 

 pestovať kladný vzťah k ľudovým tradíciám, 

 vedieť tvoriť kondicionál, 

 vedieť napísať list, 

 vedieť používať podraďovacie spojky, 

 dbať na dôkladné zopakovanie celoročného učiva, 

 vedieť si vziať ponaučenie z bájky, 

 piesňou, básničkou, riekankou motivovať žiakov k úspešnému učeniu sa nemeckého 

jazyka. 

 

5.3 Výkonový štandard v 9.ročníku: 

 precvičiť a upevniť učivo z 8. ročníka, 

 vedieť vyjadriť sympatie, znepokojenie, strach, obavu 

 vedieť písať osobu, obrázok, 

 vedieť porozprávať zážitky z prázdnin 

 vedieť vyjadriť želanie 

 vedieť zhrnúť, rozprávať príbeh 

 vedieť žiadať od niekoho niečo 

 vedieť poradiť, dodať odvahu niekomu 

 vedieť vyjadriť šťastie, radosť z niečoho 

 vedieť opísať časti hlavy 

 vedieť pomenovať čo sa nachádza v meste 

 vedieť opísať časti PC 

 vedieť vytvoriť prospekt o meste 

 vedieť, ako vyzerá kniha 

 opísať situáciu v minulom čase 

 vedieť opísať školu 

 Vedieť viesť a ukončiť telefonický rozhovor 

 Vedieť porozprávať o činnosti vo voľnom čase 

 Vedieť opísať obľúbenú činnosť 



 

6. Metódy a formy práce:  

 

a)    Metódy: 

 

 motivačné metódy (približovanie obsahu učiva, vzbudenie záujmu u žiaka, optimálna 

klíma v triede), 

 manipulačná práca (praktické činnosti, pokusy, didaktická hra), 

 inštruktáž (vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti), 

 zážitkové učenie (simulácie, hranie v role), 

 fixačné metódy (opakujú, precvičujú, upevňujú), 

 beseda (riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom), 

 rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), 

 vysvetľovanie (logické a systematické sprostredkovanie učiva), 

 didaktická hra (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov), 

 projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, vedie 

k vytvoreniu produktu), 

 pozorovanie (vnímanie objektov a procesov), 

 brainstorming (čo najviac nápadov). 

 

 

 

b)    Formy: 

 

 samostatná práca, 

 práca v skupinách, 

 hromadné vyučovanie, 

 práca s internetom, 

 práca so slovníkom, 

 

7.  Učebné  zdroje: 

 Menzlová, Beáta – Olejárová, Alexandra. Hallo, da bin ich! Neu 3. Učebnica nemčiny 

pre základné školy. 

 články z odbornej a krásnej literatúry 

 prekladové slovníky 

 web stránky zamerané na výučbu nemeckého jazyka  

 edukačné programy 

 CD a DVD nahrávky 

 rozprávka 

8.  Kritéria hodnotenia a klasifikácie nemeckého jazyka ako 2. cudzieho jazyka 

(ISCED2) 

 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov základnej školy postupujeme podľa Metodického pokynu 

č. 22/2011, platného od 1. mája 2011, ktorého gestorom je MŠVVaŠ SR. 

 

V priebehu školského roka budú žiaci skúšaní ústne aj písomne, klasifikovaní známkou. 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová komunikačná 



úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch, v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími 

štandardami. 

Hodnotenie a klasifikácia v CJ sledujú základné všeobecné, sociolingvistické a komunikačné 

kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných zručností: čítanie, 

písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovor. 

Pri hodnotení žiaka berieme do úvahy:   
 

- obsahovú primeranosť 

- plynulosť vyjadrovania 

- jazykovú správnosť 

- štruktúru odpovede  

 

Formy skúšania využívané v učebnom procese: 
 

Individuálne: 

- ústne 

- písomné  

 

Skupinové: 

- ústne: situačné hry, dialógy 

- písomné: krátke previerky, domáce úlohy, školské práce, testy po lekcii 

 

Ako podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka 

používame nasledujúce prostriedky: 

 

1. domáca príprava a práca na hodinách 
 

 –     učiteľ priebežne počas celého klasifikačného obdobia sleduje pripravenosť žiaka na  

 vyučovanie, vypracovanie resp. zabúdanie domácich úloh a mieru jeho aktivity na 

hodinách 

 
2. ústne odpovede 
 

 hodnotíme schopnosť zapojiť sa do krátkeho rozhovoru v rozsahu naučenej slovnej 

zásoby a za použitia známych vetných modelov, prácu s textom (odpovedať na otázky, 

vyhľadať informácie, určiť správnosť výrokov) 

Ústny prejav hodnotíme podľa nasledujúcich kritérií: 

 

- výslovnosť a intonácia 

- použitá slovná zásoba 

- obsahové zvládnutie témy 

- gramatická správnosť základných vetných modelov 

 

V ústnom prejave sa hodnotí množstvo a kvalita informácií, ktoré je žiak schopný odovzdať 

svojmu partnerovi. Hodnotí sa zrozumiteľnosť obsahu, plynulosť reči, správna výslovnosť, 

gramatická správnosť. Pri dialógoch sledujeme rýchlosť reakcie na podnet, pohotovosť, 

logickú nadväznosť a pod. 

 

1 – odpoveď je zrozumiteľná, plynulá, žiak má dobrú výslovnosť, správne používa slovnú 

zásobu, menšie gramatické chyby neprekážajú porozumeniu a žiak si ich vie opraviť 



 

2 – odpoveď je zrozumiteľná, chyby vo výslovnosti, gramatike a v použitej slovnej zásobe 

žiak dokáže opraviť s menšou pomocou učiteľa. V reálnej situácii by sa dohovoril, aj keď v 

odpovedi používal jednoduchšie výrazy, než boli prebraté. 

 

3 – odpoveď je menej zrozumiteľná, žiak zamieňa slovné spojenia, gramatické chyby sú 

väčšieho rozsahu a prekážajú porozumeniu. 

 

4 – odpoveď je ťažko zrozumiteľná, slovná zásoba a gramatika slabá. Slovnú zásobu nevie vo 

vetách správne použiť. 

 

5 – žiak neovláda požadovanú slovnú zásobu, nerozumie otázkam a ani po preklade nevie 

odpovedať. V reálnej situácii by sa nedohovoril. 

 

3. krátke previerky 
 

 slúžia na overenie slovnej zásoby, konkrétneho gramatického javu alebo vetných 

modelov 

 netrvajú dlhšie ako 10 - 15 minút 

 

4. projektové práce 
 

- projektové práce žiaci vypracujú minimálne 1x za polrok 

- rozsah min. A4 strana, termín min. 1 týždeň 

- ak je vytvorený formou prezentácie – min. 7 snímkov 

- v úvode – názov témy, v závere uviesť zdroje 

 

Dôraz kladieme na:  

 

- obsahovú správnosť a presnosť faktov 

- kreativitu a originálnosť 

 

Hodnotenie projektových prác: stupeň 1, 2, 3 . Za neodovzdaný projekt 5. 

 

Hodnotiace portfólio : 
 

Pri hodnotení výkonu žiaka sledujeme rozvoj jeho kľúčových kompetencií a najmä 

komunikačných zručností - počúvanie a čítanie s porozumením, ústny a písomný prejav. 

Žiaci sú hodnotení známkami podľa kritérií v súlade s metodickými pokynmi a priebežne aj 

slovne. Krátke písomné previerky sú rozvrhnuté  rovnomerne na celý školský rok tak, aby sa 

nehromadili v určitých obdobiach. Žiakov s poruchami učenia hodnotíme s prihliadaním na 

tieto poruchy. Výkon, ale najmä snahu na hodine, pri príprave oceníme pochvalou, pretože to 

pôsobí vysoko pozitívne, povzbudzujeme k ďalšiemu úsiliu. Slabší výkon nekritizujeme. 

Hodnotenie musí mať motivačnú funkciu.  

 
 


