
 

 

TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN 

 

Predmet: Nemecký jazyk 

Ročník: 
 

Komunikačná úroveň: A1  

Školský rok:   

Trieda:   

Vyučujúci:   

Počet hodín týždenne: 
 

Počet hodín spolu: 
 

Učebnica: Super!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes.

/hod. 

Tematický 

celok 
Strana 

Obsahový štandard 
Funkcia 

M
V Téma Jazyk. prostriedky 

 L 1 

A  

Ahoj, ako sa máš? 

B  

Ľahké slovíčka 

KB str. 10/1,2,3 Úvod do modulu: Nemčina je ľahká! 

Opis obrázkov, slovná zásoba 

• časovanie pravidelného 

slovesa spielen 

v prítomnom čase  

      Žiak dokáže: 
• pozdraviť a rozlúčiť sa 
• hovoriť o tom, ako sa 

má 
• hovoriť o tom, akému 

športu sa venuje 
• hláskovať 
• reagovať na niečo, 

čomu nerozumie 
 

 

KB str. 10-11/A1-A3 

AB str. 124/1 

Internacionalizmy: čítanie s porozumením 

KB str. 11/A4-A6 

AB str. 124-125/2-6 

Ahoj, ako sa máš? Pozdravy 

Intonácia nemeckej vety 

KB str. 12/B1-B6 

AB str. 125/7-8 

Ľahké slovíčka – internacionalizmy 

Časovanie slovesa spielen 

KB str. 13/B7-B8 

AB str. 126-127/9-12 

Číslovky 1 – 12  

Nemecká výslovnosť a pravopis: dlhé samohlásky; 

kombinácia písmen ei, eu, chs; spoluhlásky v, w, s, z 

KB str. 13/B9-B11 

AB str. 127/13-15 

Nemecká abeceda 

 L 2 

A  

Môj rozvrh hodín 

B 

V kaviarni 

KB str. 14/A1-A2 

AB str. 128/1-2 

Rozvrh hodín: predmety v škole 

Slovný prízvuk 

• časovanie pravidelného 

slovesa trinken 

v prítomnom čase 

• časovanie nepravidelných 

slovies essen, haben a sein 

v prítomnom čase 

• časové údaje – predložky 

am, im   

• určitý člen podstatných 

mien 

Žiak dokáže: 

• používať časové údaje 

• povedať, čo rád je a pije 

• vyjadriť cenu 

 

KB str. 14-15/A3-A7 

AB str. 128/3-4 

Vyjadrenie časových údajov: predložka am + deň 

Časovanie slovesa haben  

KB str. 15/A8-A11 

AB str. 128/5-6 

Ročné obdobia, mesiace 

Vyjadrenie časových údajov: predložka im  

KB str. 16-17/B1-B6 

AB str. 129-130/7-9 

V kaviarni: slovná zásoba 

Časovanie nepravidelného slovesa essen 

KB str. 17/B7-B10 

AB str. 130/10-12 

Číslovky 13 – 100; vyjadrenie ceny 

Určitý člen podstatných mien  

AB str. 131/13-15 Nemecká výslovnosť a pravopis: kombinácia 

písmen sch, tsch; krátke a zdvojené spoluhlásky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 3 

A  

Oblečenie 

B 

Moja rodina 

KB str. 18/A1-A4 

AB str. 132/1-3 

Oblečenie: slovná zásoba 

Farby 

• určité a neurčité členy 

v nominatíve 

• privlastňovacie zámená  

mein, dein 

Žiak dokáže: 

• pomenovať/identifikovať 

niečo 

• jednoducho opísať 

niečo/niekoho 

 

KB str. 19/A5-A9  

AB str. 132-133/4-6 

Určitý a neurčitý člen podstatných mien 

KB str. 20-21/B1-B3 

AB str. 133/7-8 

Moja rodina: slovná zásoba 

Privlastňovacie zámená mein, dein 

AB str. 135/14-16 Nemecká výslovnosť a pravopis: spoluhláska s; 

neprízvučné -er;, samohlásky e/i a o/u 

 L 1 – L 3 

Opakovanie  

1. modulu 

KB str. 23/C1-C5 Opakovanie: Tu si to precvičíš    

KB str. 24-25 

AB str. 136-138/1-11 

Tréning jednotlivých zručností 

Otestuj sa 

KB str. 26/1-3 Krajinoveda: Nemčina na Slovensku 

Projekt: Čo to znamená v slovenčine?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 L 4 

A  

Záľuby 

B 

Kontakty na 

internete 

KB str. 27/1-2 Úvod do modulu: Záľuby a škola 

Opis obrázkov 

• časovanie ďalších slovies 

v prítomnom čase 

• osobné zámená 

v nominatíve 

• zisťovacia otázka 

• slovosled v zisťovacej 

otázke a oznamovacej 

odpovedi 

• spojka und 

• príslovka gern 

Žiak dokáže: 
• hovoriť o svojich 

záľubách 
• potvrdiť/vyvrátiť niečo 
• vyjadriť, že niečo nevie 
• dať najavo záujem 

 

 

KB str. 28-29/A1-A7 

AB str. 144-145/1-5 

Záľuby: počúvanie s porozumením 

Osobné zámená v nominatíve 

Časovanie slovesa lesen 

KB str. 30/B1-B2 

AB str. 145/6-9 

Kontakty na internete – čítanie s porozumením 

Časovanie slovesa sammeln 

KB str. 31/B3-B4 

AB str. 145-146/10-13 

Moje záľuby – rečové prostriedky 

Príslovka gern 

KB str. 31/B5-B7 

AB str. 146-147/14-19 

Slovosled v zisťovacej otázke a oznamovacej 

odpovedi 

KB str. 33/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 147/20-22 

AB str. 148/1-4 

Nemecká výslovnosť: samohláska o 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 5 

A  

Celebrity 

B 

Môj profil 

KB str. 34-35/A1-A3 

AB str. 150/1 

Celebrity: čítanie s porozumením 

Tvorenie slov príponou - in 

• časovanie ďalších slovies 

v prít. čase (všetky osoby) 

• doplňovacia otázka 

• opytovacie zámená wer, 

wie, was, wo, woher 

• slovosled v doplňovacej 

otázke a oznamovacej 

odpovedi 

• predložky v spojení 

s názvami krajín in, aus 

• tvorenie slov príponou -in 

Žiak dokáže: 
• privítať niekoho 
• predstaviť seba 

a ostatných 
• pomenovať 

niečo/niekoho 
• opýtať sa na osobné 

údaje 
• napísať oslovenie 

a záverečný pozdrav 
v e-maile kamarátovi 

 

 

KB str. 35/A4-A7 

AB str. 150/2-4 

Časovanie slovesa sein 

KB str. 36/B1-B3 

AB str. 151/5-7 

Môj profil: čítanie a počúvanie s porozumením 

Opytovacie zámená was, woher, wie, wo 

Predložky miesta in, aus 

KB str. 36-37/B4-B7 

AB str. 151-152/8-14 

Slovosled v doplňovacej otázke a oznamovacej 

odpovedi 

Písanie mailu 

KB str. 39/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 153/15-17 

AB str. 154/1-3 

Nemecká výslovnosť: samohláska e 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 6 

A  

Moja škola 

B 

Školské potreby 

KB str. 40/A1-A4 

AB str. 156/1-2 

Moja škola: čítanie a počúvanie s porozumením 

Zložené podstatné mená 

Časovanie slovesa zeichnen 

• časovanie ďalších slovies 

v prít. čase (všetky osoby) 

• plurál podst. mien 

• tvorenie zložených slov 

• zápor s kein 

• slovesá s akuzatívom 

• skloňovanie podst. mein 

• privlastňovacie zámená 

v N a A 

Žiak dokáže: 

• osloviť niekoho, komu 

vyká 

• ohodnotiť niečo 

• opýtať sa na niečo 

• vyjadriť, že niečo 

má/nemá 

 

KB str. 41/A5-A8 

AB str. 156/3-9 

Vykanie 

Tréning písania: Vaša škola 

KB str. 42-43/B1-B5 

AB str. 157/10-12 

Školské potreby: slovná zásoba 

Plurál podstatných mien 

KB str. 43/B6-B9 

AB str. 158-159/13-19 

Neurčitý, určitý a záporný člen v akuzatíve 

Počúvanie s porozumením. Dialógy 

KB str. 45/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 159/20-22 

AB str. 160/1-2 

Nemecká výslovnosť: samohlásky ä, ö, ü 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 4 – L 6 

Opakovanie   

2. modulu 

KB str. 46-49 

AB str. 162 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 50 Krajinoveda: Slávne osobnosti zo Slovenska 

Projekt:  Slávne osobnosti zo Slovenska/Výlet do 

minulosti 



 

 

 

 L 7 

A  

Školské aktivity 

B 

Moje plány 

KB str. 51/1-2 Úvod do modulu: Voľný čas a oslavy 

Opis obrázkov 

• časovanie spôsobových 

slovies mögen, können 

• slovosled vo vete so 

spôsobovým slovesom 

• časovanie nepravidelných 

slovies wissen, sprechen, 

fahren 

• zápor s nicht 

• opytovacie zámená wann, 

(um) wie viel (Uhr) 

• predložky am, um, von ... 

bis 

• spojka aber 

• kladná odpoveď na 

zápornú otázku 

Žiak dokáže: 
• uviesť časové údaje  
• dohovoriť sa na 

spoločnej činnosti 
• navrhnúť niečo; návrh 

prijať/odmietnuť 
• váhať/vyjadriť 

neznalosť 
• vyjadriť prianie/plán 
• hovoriť o svojich 

schopnostiach 
• zoslabiť význam  
• reagovať na výpoveď 

inej osoby 
• odpovedať na zápornú 

otázku 
 

 

KB str. 52/A1-A4 

AB str. 163/1-2 
Školské aktivity: čítanie s porozumením 

Opytovacie zámeno wann 

KB str. 53/A5-A7 

AB str. 163/3-5 
Časovanie slovesa wissen 

Predložky um, von ... bis 

KB str. 53/A8-A9 

AB str. 163-164/6-7 
Rečové prostriedky; dôležité frázy 

Dialógy 

KB str. 54-55/B1-B3 

AB str. 164/8-11 
Moje plány: čítanie a počúvanie s porozumením 

Časovanie slovesa sprechen 

Časovanie spôsobových slovies mögen, können 

KB str. 55/B4-B5 

AB str. 165/12-15 
Slovosled vo vete so spôsobovým slovesom 

Zápor s nicht 

KB str. 55/B6-B8 

AB str. 165-166/16-20 

Spojka aber 

Kladná odpoveď na zápornú otázku (doch) 

KB str. 57/C1-C7 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 166/21-23 

AB str. 167/1-3 

Nemecká výslovnosť: samohlásky i a ü 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 8 

A  

Voľný čas 

B 

Domáce úlohy 

KB str. 58/A1 

AB str. 169/1-2 
Voľný čas – čítanie a počúvanie s porozumením 

Radové číslovky: dátum 

• predložky na vyjadrenie 

smeru in, zu 

• predložky na vyjadrenie 

času vor, nach 

• príslovky na vyjadrenie 

frekvencie 

• skloňovanie podst. mien 

• radové číslovky: dátum 

     Žiak dokáže: 
• vyjadriť radosť, súhlas, 

nádej, ľútosť 
• odôvodniť niečo 
• vyjadriť, ako často 

niečo robí 
• uistiť sa o niečom 
• potvrdiť niečo 
• rozlúčiť sa 

 

 

KB str. 58-59/A2-A5 

AB str. 169/4-6 
Predložky na vyjadrenie smeru in, zu 

 

KB str. 59/A6-A7 

AB str. 170/7-8 
Dialógy 

Rečové prostriedky, dôležité frázy 

KB str. 60-61/B1-B4 

AB str. 170-171/9-13 
Der Schulhof-Report: čítanie s porozumením 

Príslovky na vyjadrenie frekvencie 

KB str. 61/B5-B7 

AB str. 171-172/14-18 
Predložky na vyjadrenie času vor, nach 

Skloňovanie podst. mien po predložkách vor, nach 

KB str. 63/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 172/19-22 

AB str. 173/1-3 

Nemecká výslovnosť: ráz 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 9 

A  

Všetko najlepšie 

k narodeninám! 

B 

Upratovať! 

KB str. 64-65/A1-A4 

AB str. 1-4 
Všetko najlepšie!: čítanie s porozumením 

Predložka für, osobné zámená v akuzatíve 

• slovesá s odlučiteľnou 

predponou 

• osobné zámená 

v akuzatíve 

• sloveso finden  

• predložka für 

Žiak dokáže: 

• zagratulovať 

• vyjadriť, pre koho je 

niečo určené 

• reagovať zmierlivo 

• reagovať súhlasne 

• vyjadriť názor, dôležitosť, 

nevedomosť 

• poďakovať 

 

KB str. 65/A5-A8 

AB str. 5-11 

Ako sa ti páči ...? 

Sloveso finden (+ akuzatív) 

KB str. 66-67/B1-B9 

AB str. 12-16 
Upratovať: počúvanie s porozumením 

Slovesá s odlučiteľnou predponou. Dialógy 

KB str. 69/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 178/17-19 

AB str. 179/1-3 

Nemecká výslovnosť: dvojhlásky ei/ai, eu/äu, au 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 7 – L 9 

Opakovanie   

3. modulu 

KB str. 70-73 

AB str. 181 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 74 Krajinoveda: Tanečné školy 

Projekt: Tanečná školy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 10 

A 

Raňajky 

B 

Jedlo a pitie 

KB str. 75/1-2 Úvod do modulu: Jedlo, nakupovanie a zdravie 

Opis obrázkov, slovná zásoba 

• časovanie slovies 

v prítomnom čase 

• časovanie spôsobového 

slovesa mögen (+ akuz.) 

• časovanie nepravidelných 

slovies v prít. čase: 

nehmen, einladen 

• nulový a záporný člen 

(kein) 

• komparatív príslovky gern 

• predložka mit 

• spojka oder 

• väzba es gibt + akuzatív 

Žiak dokáže: 
• povedať, čomu dáva 

prednosť 
• povedať, čo mu 

(ne)chutí 
• objednať si niečo na 

jedenie a pitie 
• vyjadriť, že niečo (nie) 

je dostupné 
• reagovať otázkou 
• povedať cenu 
• súhlasiť 
• reagovať na prosbu 
• vyjadriť množstvo 

 

 

KB str. 76-77/A1-A3 

AB str. 182-183/1-7 

Raňajky: čítanie a počúvanie s porozumením 

Časovanie spôsobového slovesa mögen 

KB str. 77/A4-A6 

AB str. 183/8-11 

Sloveso mögen + akuzatatív  

Nulový a záporný člen (kein) 

Komparatív príslovky gern 

KB str. 78-79/B1-B3 

AB str. 184/12-15 

Jedlo a pitie: slovná zásoba 

Väzba  es gibt + akuzatív 

KB str. 79/B4-B6 

AB str. 184-185/16-18 

Rozhovory v reštaurácii 

Rečové  prostriedky; dôležité frázy 

KB str. 81/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 185/19-22 

AB str. 186/1-3 

Nemecká výslovnosť: (ne)prízvučná samohláska e  

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 11 

A 

Nakupovanie 

B 

V obchode 

KB str. 82-83/A1-A6 

AB str. 188/1-4 

Nakupovanie: čítanie s porozumením 

Časovanie spôsobového slovesa müssen 

• časovanie spôsobového 

slovesa müssen 

• slovesá s datívom helfen, 

gefallen, stehen 

• opytovacie zámená 

welch-, wie viel 

• privlastňovacie zámená 

sein, ihr 

Žiak dokáže: 

• vyjadriť nutnosť, mieru 

• opísať niekoho 

• vyjadriť, že sa mu niečo 

páči/nepáči 

• opýtať sa na cenu 

• ponúknuť pomoc 

• zdvorilo niekoho osloviť 

 

KB str. 83/A7-A9 

AB str. 189/5-6 

Privlastňovacie zámená sein, ihr 

 

KB str. 84-85/B1-B6 

AB str. 189-190/7-11 

V obchode: počúvanie s porozumením 

Slovesá s datívom 

Osobné zámená v datíve 

KB str. 85/B7-B9 

AB str. 190-191/12-14 

Zámeno welch- v nominatív a akuzatíve 

KB str. 87/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 191/15-18 

AB str. 192/1-3 

Nemecká výslovnosť: spoluhláska r 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 12 

A 

Zdravie 

B 

Rady 

KB str. 88/A1-A2 

AB str. 1-2 

Zdravie: čítanie s porozumením 

Časovanie nepravidelného slovesa laufen 

• časovanie nepravidelných 

slovies laufen, geben, 

anfangen 

• rozkaz. spôsob (sg.) 

• slovosled v rozkazovacej 

vete 

Žiak dokáže: 

• povedať, ako sa cíti 

• opýtať sa, čo niekomu je 

• vyjadriť účasť 

• oznámiť, že niekto chýba 

• vyjadriť prosbu alebo 

radu 

• ohodnotiť niečo 

 

KB str. 89/A3-A7 

AB str. 3-7 

Časti tela. Čo ťa bolí? 

Rečové prostriedky, dôležité frázy 

KB str. 90-91/B1-B7 

AB str. 8-11 

Radio Kanal 1: počúvanie s porozumením 

Rozkazovací spôsob s singulári 

KB str. 91/B8-B9 

AB str. 12-14 

Fórum: problémy a rady 

Dialógy 

KB str. 93/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 197/15-17 

AB str. 198/1-4 

Nemecká výslovnosť: nosové hlásky nk, ng 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 10 – L 12 

Opakovanie   

4. modulu 

KB str. 94-97 

AB str. 200 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 98/1-2 Krajinoveda: Jedlo v nemecky hovoriacich krajinách 

Projekt: Môj obľúbený podnik/Naša kaviareň 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L 13 

A 

Moja izba 

B 

Na internáte 

KB str. 99/1-2 Úvod do modulu: Doma a na cestách 

Opis obrázkov, slovná zásoba 

• genitív vlastných mien 

• spojka deshalb 

• slovosled: vety so spojkou 

deshalb 

• častice na vyjadrenie 

miery: sehr, zu, ziemlich 

• príslovky miesta hier, da, 

dort 

• tvorenie slov 

• privlastňovacie zámeno 

unser 

• opísať svoju izbu 

• povedať, komu čo patrí 

• vyjadriť mieru 

• ukázať na konkrétne 

miesto 

• odôvodniť niečo 

 

 

KB str. 100-101/A1-A5 

AB str. 201-202/1-5 

Moja izba: čítanie s porozumením 

Genitív vlastných mien 

KB str. 101/A6-A7 

AB str. 202/6 

Častice na vyjadrenie miery: sehr, zu, ziemlich 

 

KB str. 102-103/B1-B4 

AB str. 202-203/7-9 

Na internáte: slová zásoba 

Privlastňovacie zámeno unser 

KB str. 103/B5-B7 

AB str. 203-204/10-13 

Spojka deshalb 

Slovosled: vety so spojkou deshalb 

KB str. 105/C1-C7 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 204/15-18 

AB str. 205/1-2 

Nemecká výslovnosť: spoluhlásky b, d, g/p, t, k 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 14 

A 

Si v strese? 

B 

Problémy s 

rodičmi 

KB str. 106/A1-A3 

AB str. 207-208/1-6 

Delmenhorst Lokal: čítanie s porozumením 

Predložka am + časť dňa 

• časovanie spôsobového 

slovesa dürfen 

• časovanie nepravidelných 

slovies fernsehen, 

vergessen, waschen 

• predložky na vyjadrenie 

smeru von, zu 

• príslovky zuerst, dann 

• predložka am + časť dňa 

Žiak dokáže: 

• pomenovať časti dňa 

• vyjadriť možnosť 

• vyjadriť časovú 

postupnosť 

• vyjadriť, čo smie/nesmie 

• požiadať niekoho o 

niečo 

 

KB str. 106-107/A4-A5 

AB str. 208/7-8 

Príslovky na vyjadrenie časovej postupnosti: zuerst, 

dann 

KB str.  107/A6-A7 

AB str. 208/9-10 

Predložky na vyjadrenie smeru von, zu + datív 

Rozhovory: Termíny 

KB str. 108-109/B1-B5 

AB str. 209/11-15 

Problémy s rodičmi: počúvanie s porozumením 

Časovanie spôsobového slovesa dürfen 

KB str. 109/B6-B7 

AB str. 209-210/16-17 

Opakovanie: rozkazovací spôsob 

KB str. 111/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 210/18-22 

AB str. 211/1-4 

Nemecká výslovnosť: spoluhláska ch 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 



 

 

 

 

 L 15 

A 

Berlín 

B 

Orientácia 

v meste 

KB str. 112/A1-A3 

AB str. 1 

Berlín: čítanie s porozumením • neosobné zámeno man 

• predložky na vyjadrenie 

miesta s datívom: an, auf, 

in 

• predložka mit (na otázku 

čím?) 

• predložky aus, nach, in 

v spojení s názvami miest  

Žiak dokáže: 

• vyjadriť smer pri opise 

cesty 

• vyjadriť vzdialenosť 

• opýtať sa na cestu 

• opísať cestu 

 

KB str. 113/A4-A7 

AB str. 2-8 

Neosobné zámeno man 

Predložky an, auf, in + datív (vyjadrenie miesta) 

KB str. 114/B1-B3 

AB str. 9-15 

Orientácia v meste: počúvanie s porozumením 

Predložky an, auf, in + akuzatív (vyjadrenie smeru) 

Predložka mit + datív   

 

KB str. 115/B4 

AB str. 16-18 

Dialógy: Opis cesty 

Plán mesta 

KB str. 117/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

AB str. 216/19-21 

AB str. 217/1-3 

Nemecká výslovnosť: samohlásky e a ö 

Opakovanie lekcie: Otestuj sa 

 L 13 – L 15 

Opakovanie   

5. modulu  

KB str. 118-121 

AB str. 200 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 122/1-2 Krajinoveda: Jedlo v nemecky hovoriacich krajinách 

Projekt: Sviatky a zvyky na Slovensku 


