TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN

Predmet:

Nemecký jazyk

Ročník:
Komunikačná úroveň:

A2

Školský rok:
Trieda:
Vyučujúci:
Počet hodín týždenne:
Počet hodín spolu:
Učebnica:

Super! A2

Mes.
/hod.

Tematický
celok

Strana

Obsahový štandard
Téma

MODUL 6
Práca a
voľný čas

KB str. 9/1,2,3

Úvod do modulu: Práca a voľný čas
Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením

L 16
A
V zahraničí
B
Rok v Ekvádore

KB str. 10/A1-A4
AB str. 122/1-4

Čítanie a počúvanie s porozumením: V zahraničí
Slovná zásoba
Préteritum slovies sein a haben

KB str. 11/A5-A6
AB str. 123-124/5-8
KB str. 12-13/B1-B3
AB str. 124/9-11
KB str. 13/B4-B6
AB str. 124-126/12-18

L 17
A
Študentská prax
B
Kasting modeliek

•

KB str. 15/C1-C6
AB str. 126/19-21

Nemecká výslovnosť: Spoluhláska s

KB str. 16-17/A1-A3
AB str. 128-129/1-6

Čítanie s porozumením: Preč so školskou taškou!
Predložky bei, in s datívom
Slovosled po spojkách deshalb, aber, oder, und

KB str. 17/A4
AB str. 129-130/7-9
KB str. 18/B1-B2
AB str. 130/10-12
KB str. 19/B3-B4
AB str. 131/13-15
KB str. 19/B5-B7
AB str. 131-132/16-20
KB str. 21/C1-C6

•
•

Čítanie s porozumením: Rok v Ekvádore
Perfektum pravidelných a nepravidelných slovies
Rozprávanie: Informácie o kamarátoch
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

Čítanie s porozumením: Hľadáme modelku
Slovná zásoba: oblečenie
Predložka ohne
Ukazovacie zámená der, die, das v nominatíve
a akuzatíve
Písanie: Profil známej osobnosti
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

Funkcia

Jazyk. prostriedky

•
•
•

•
•
•
•

préteritum slovies sein a haben
perfektum vybraných pravidel. •
•
a nepravid. slovies
perfektum s pomocným
•
slovesom haben/sein
slovosled: perfektum
časové údaje v akuzatíve
(nächst-, dies-, letzt-)
názvy jazykov s koncovkou
-isch

Žiak dokáže:
hovoriť o minulosti
používať časové
údaje
vyjadriť dobu
trvania

predložky miesta bei, in
s datívom
predložka ohne
ukazovacie zámená der, die,
das v nominatíve a akuzatíve
slovosled po spojkách
deshalb, aber, oder, und

Žiak dokáže:
vyjadriť sympatie
vyjadriť účasť
dávať komplimenty
vyjadriť, že sa mu
niečo páči/nepáči
opísať osobu

•
•
•
•
•

M
V

L 18
A
Cestovanie
B
Prázdniny doma

AB str. 132/21-25

Nemecká výslovnosť: Spojenia spoluhlások st, sp,
sch

KB str. 22-23/A1-A5
AB str. 134-135/1-8

Počúvanie s porozumením: Am Frankfurter
Hauptbahnhof
Predložky an, in s datívom/akuzatívom, predložka
nach pri zemepisných názvoch
Počasie
Písanie listu/mailu priateľom
Čítanie s porozumením: Prázdniny doma
Časovanie modálneho slovesa wollen
Rozhovory: Tipy na letné aktivity

KB str. 23/A6-A8
AB str. 135-136/9-10
KB str. 24-25/B1-B3
AB str. 136-137/11-15
KB str. 25/B4-B5
AB str.137-138/16-19
KB str. 27/C1-C6

Nemecká výslovnosť: Spoluhlásky p, t, k

L 16 – L 18
Opakovanie
6. modulu

KB str. 28-31
AB str. 140

Tréning jednotlivých zručností
Opakovanie: To už viem!
Krajinoveda: Pracovať alebo študovať jazyk v
zahraničí
Projekt: Workcamp na Slovensku / Kurz nemčiny
v Nemecku alebo Rakúsku

MODUL 7
Ľudia a zdravie

KB str. 33/1,2,3

L 19
A
Známe osobnosti

KB str. 34-35/A1-A5
AB str. 141-142/1-5
KB str. 35/A6-A8
AB str. 142/6-7

•
•

časovanie modálneho
slovesa wollen
predložky an, in s datívom
a akuzatívom
predložky pri zemepisných
názvoch

Úvod do modulu: Ľudia a zdravie
Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením
Čítanie s porozumením: Môj sused je prominent!
Zápor s nicht, kein
Prídavné mená s príponou –ig, -lich, -isch

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 138/20-23

KB str. 32

•

•
•

zápor s nicht, kein
slovesá s datívom
(stehen, passen, gehören,

Žiak dokáže:
zaželať niekomu niečo
oznámiť niečo
vyjadriť čas trvania
napísať oslovenie
v liste/e-maile
hovoriť o počasí
rozprávať o prázdninách
vyjadriť plán/želanie
vyjadriť súhlas/nesúhlas
odmietnuť niečo

Žiak dokáže:
predstaviť seba
a ostatných
• pomenovať povolanie
•

B
Vzhľad

KB str. 35/A9
AB str. 143/8-10
KB str. 36-37/B1-B5
AB str. 143-144/11-16
KB str. 37/B6
AB str. 145/17
KB str. 39//C1-C5

L 20
A
Zdravie
B
Choroby

•
Čítanie a počúvanie s porozumením: Vzhľad
Slovesá s datívom/akuzatívom
Rozprávanie: Opis osôb
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 145/18-20

Nemecká výslovnosť: Samohlásky a, e, ä

KB str. 40/A1-A3
AB str. 147/1-3

Čítanie s porozumením: Veľtrh zdravia

KB str. 41/A4-A7
AB str. 148-149/4-8

Perfektum pravidelných slovies
Perfektum s pomocným slovesom haben
Výslovnosť: prízvuk slovies s perfekte
Počúvanie s porozumením: Ulrike je chorá

KB str. 42/B1-B3
AB str. 149/9-10

L 21
A
Šport

Písanie: Môj sused je známa osobnosť

KB str. 42-43/B4-B8
AB str. 149-150/11-13

Perfektum s pomocným slovesom haben/sein

KB str. 43/B9
AB str. 150-151/14-17
KB str. 45/C1-C4

Písanie: Písanie e-mailu

AB str. 151/18-20

Nemecká výslovnosť: Samohlásky i, u, ü

KB str. 46/A1-A4
AB str. 153-154/1-5
KB str. 47/A5-A7
AB str. 154-155/6-8

Čítanie a počúvanie s porozumením: Druhy športu

•

•
•
•

helfen, gefallen)
slovesá s akuzatívom
(brauchen, finden, haben,
treffen, anrufen, fragen,
es gibt,…)
prídavné mená s
príponou –ig, -lich, -isch

perfektum pravidelných
a nepravidelných slovies
perfektum s pomocným
slovesom haben/sein
slovosled v perfekte

•
•
•
•
•
•
•

opísať seba a ostatných
poprieť niečo
vyjadriť
pravdepodobnosť
robiť komplimenty
vyjadriť, že sa mu niečo
páči/nepáči
vyjadriť, komu čo patrí
vyjadriť
súhlas/nesúhlas

Žiak dokáže:
vyjadriť radosť
hovoriť o tom, ako sa
má
• hovoriť o minulosti
• ukončiť svoj prejav
• povedať, že tu niekto
ešte nie je
• vyjadriť súcit/
prekvapenie
• zaželať niekomu skoré
uzdravenie
•
•

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

Perfektum slovies s odlučiteľnou a neodlučiteľnou
predponou

•
•

slovesá s predponami
perfektum slovies
s odlučiteľnou a

Žiak dokáže:
• používať časové údaje
• varovať niekoho

B
Extrémny šport

KB str. 47/A8
AB str. 155/9-11
KB str. 48/B1-B3
AB str. 156/12
KB str. 49/B4-B5
AB str. 156/13-16
KB str. 49/B6
AB str. 157/17
KB str. 51/C1-C4

Rozprávanie: Expert v oblasti športu
Čítanie s porozumením: Artistika na štyroch
kolesách
Perfektum slovies s príponou -ieren

L 19 – L 21
Opakovanie
7. modulu

KB str. 52-53
AB str. 159

Tréning jednotlivých zručností
Opakovanie: To už viem!
Krajinoveda: Známe osobnosti z nemecky
hovoriacich krajín a Slovenska
Projekt: Kvíz o známych osobnostiach

MODUL 8
Škola a povolania

KB str. 55/1,2,3

L 22
A
Učenie sa cudzích
jazykov
B
Priateľstvá medzi
školami

KB str. 56-57/A1-A4
AB str. 160/1-2

KB str. 58/B1-B4
AB str. 162/9-10
KB str. 59/B5-B7
AB str. 163/11-16
KB str. 59/B8
AB str. 164/17
KB str. 61/C1-C4

vyjadriť, čo sa stalo

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš
Nemecká výslovnosť: Koncovka ie

KB str. 57/A5-A6
AB str. 160-162/3-8

•

Písanie: Športové udalosti

AB str. 157/18-20

KB str. 54

•

neodlučiteľnou
predponou
perfektum slovies
s príponou -ieren

Úvod do modulu: Škola a povolania
Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením
Čítanie s porozumením: Učenie sa cudzích jazykov
Ukazovacie zámeno diesModálne sloveso sollen
Písanie: Príspevok do fóra
Čítanie a počúvanie s porozumením: Twinning
Hlavná veta so spojkou denn
Rozprávanie: Dialógy k frázam
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

•
•
•

modálne sloveso sollen
ukazovacie zámeno dieshlavná veta so spojkou
denn

Žiak dokáže:
požiadať o radu
želať niekomu niečo
vyjadriť odporúčanie
od inej osoby
• odôvodniť niečo
• spýtať sa, či mu druhí
rozumejú
• požiadať o vysvetlenie
• vyjadriť, že nejaké
slovo nepozná alebo ho
•
•
•

zabudol

L 23
A
Biografie škôl
B
Hodina
matematiky

L 24
A
Vysnívané
povolania
B
Obrazy povolaní

AB str. 164/18-20

Nemecká výslovnosť: Samohlásky o, ö

KB str. 62-63/A1-A2
AB str. 166/1
KB str. 63/A3-A7
AB str. 166-168/2-9
KB str. 64/B1-B4
AB str. 168/10-12
KB str. 65/B5-B8
AB str. 169-170/13-17

Čítanie s porozumením: Biografie osobností

•

Hlavná veta so spojkou trotzdem

•

Počúvanie s porozumením: Hodina matematiky

KB str. 67/C1-C4

Podstatné mená, prídavné mená a slovesá
s predložkami
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 170/18-20

Nemecká výslovnosť: Spoluhláska h

KB str. 68/A1-A3
AB str. 172/1-2
KB str. 68-69/A4-A6
AB str. 172-173/3-8

Čítanie s porozumením: Vysnívané povolanie

KB str. 69/A7
AB str. 173-174/9-12

Písanie: Opis povolaní
Slabé skloňovanie
Počúvanie s porozumením: Interview: Pilot –
vysnívaný job
Skloňovanie prídavných mien s neurčitým členom
Rozprávanie: Opis povolaní

KB str. 70-71/B1-B4
AB str. 174/13-14
KB str. 71/B5
AB str. 175-176/15-23
KB str. 73/C1-C5
AB str. 176/24-26

Vedľajšia veta so spojkou weil

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš
Nemecká výslovnosť: Ráz

•
•
•
•

hlavná veta so spojkou
trotzdem
podstatné mená, prídavné
mená a slovesá
s predložkami

vedľajšia veta so spojkou
weil
slabé skloňovanie
skloňovanie prídavných
mien s neurčitým členom
skloňovanie prídavných
mien po mein/kein

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Žiak dokáže:
vyjadriť rozpor
vyjadriť zlosť
ponúknuť/odmietnuť
pomoc
spýtať sa na spokojnosť
vyjadriť spokojnosť

Žiak dokáže:
pomenovať povolanie
odôvodniť niečo
vyjadriť zápor
vyjadriť, že sa mu niečo
páči/nepáči
vyjadriť mieru
vyjadriť dôležitosť

L 22 – L 24
Opakovanie
8. modulu

KB str. 74-75
AB str. 178

MODUL 9
Médiá a
voľný čas
L 25
A
Médiá
B
Školský časopis

KB str. 77/1,2,3

KB str. 76

KB str. 78/A1-A3
AB str. 179/1-2
KB str. 78-79/A4-A5
AB str. 179-180/3-5
KB str. 79/A6-A7
AB str. 180-181/6-10
KB str. 80-81/B1-B4
AB str. 181-182/11-16

Úvod do modulu: Médiá a voľný čas
Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením
Počúvanie s porozumením: Médiá v bežnom živote
Préteritum modálnych slovies können, müssen,
dürfen, wollen, sollen
Písanie: Tipy na voľný čas

KB str. 83/C1-C4

Čítanie s porozumením: Školský časopis Freistunde
Privlastňovacie zámená v singulári a pluráli
Hlavná veta so spojkou sondern
Rozprávanie: O redakcii
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 183/19-21

Nemecká výslovnosť: Spoluhlásky j, g

KB str. 84/A1-A3
AB str. 185/1-3
KB str. 85/A4-A6
AB str. 185-186/4-6

Čítanie s porozumením: Aj ja sa pridám!

KB str. 85/A7
AB str. 186/7-9
KB str. 86-87/B1-B4
AB str. 187/10-13

Rozprávanie: Dobrovoľná práca pre mňa?

KB str. 81/B5-B7
AB str. 183/17-18

L 26
A
Dobrovoľníctvo
B
Na hudobnom
festivale

Tréning jednotlivých zručností
Opakovanie: To už viem!
Krajinoveda: Aj toto je Nemecko
Projekt: Slovenčina pre nemeckých turistov

Vedľajšia veta so spojkou dass

Počúvanie s porozumením: Ide sa na festival!
Zvratné slovesá
Zvratné zámená v akuzatíve

•
•
•

•
•
•
•

préteritum modálnych
slovies
privlastňovacie zámená
v singulári a pluráli
hlavná veta so spojkou
sondern

zvratné zámená
v akuzatíve
zvratné slovesá
vedľajšia veta so spojkou
dass
predložka času in

Žiak dokáže:
opísať, čo robí vo
voľnom čase
• vyjadriť pochopenie
• poradiť niekomu
• rozlúčiť sa
• opísať predpoklady
• vyjadriť, že niečo je
inak
•

•
•
•
•
•

Žiak dokáže:
vyjadriť
spokojnosť/radosť
vyjadriť názor niekoho
iného
vyjadriť, že niečo vie
vyjadriť nutnosť
dohovoriť si schôdzku

L 27
A
Grillparty
B
Varenie

KB str. 87/B5-B6
AB str. 188-189/14-18
KB str. 89/C1-C4

Predložka in s datívom (na otázku kedy?)

AB str. 189/19-21

Nemecká výslovnosť: Spoluhláska ch

KB str. 90/A1-A4
AB str. 191/1-4

Čítanie a počúvanie s porozumením: Grillparty
Neurčité záporné slovesá etwas, nichts
Predložka zum + slovesné podstatné meno
Konjunktív II slovies können a haben

•

Rozprávanie: Triedna oslava

•

Čítanie s porozumením: Varíte doma?
Neurčité záporné slovesá jemand, niemand, alles
Hlavná veta so spojkou außerdem

•

KB str. 91/A5-A7
AB str. 192/5-8
KB str. 91/A8
AB str. 193/9-12
KB str. 92-93/B1-B4
AB str. 194/13-15
KB str. 93/B5-B6
AB str. 194-195/16-18
KB str. 93/B7

L 25 – L 27
Opakovanie
9. modulu

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

Písanie: Príspevok do fóra

KB str. 95/C1-C6

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 195/19-21

Nemecká výslovnosť: Koncovky slov -lich, -ig, -isch

KB str. 96-97
AB str. 197

Tréning jednotlivých zručností
Opakovanie: To už viem!
Krajinoveda: Hudobné festivaly v Nemecku a na
Slovensku
Projekt: Môj najkrajší hudobný festival

KB str. 98

•

konjunktív II slovies
können a haben
neurčité záporné slovesá
etwas, nichts, jemand,
niemand, alles
predložka zum + slovesné
podstatné meno
hlavná veta so spojkou
außerdem

•
•
•
•
•
•
•

Žiak dokáže:
uviesť približný časový
údaj
navrhnúť niečo
požiadať zdvorilo o niečo
vyjadriť želanie
vyjadriť, čo je ostatným
známe
vyjadriť účel
uviesť množstvo

MODUL 10
Príroda a
život. prostredie
L 28
A
Mesto a vidiek
B
Život na vidieku

KB str. 99/1,2,3

KB str. 105/C1-C5

Úvod do modulu: Príroda a životné prostredie
Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s
porozumením
Počúvanie s porozumením: Interview: Mesto
alebo vidiek?
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek –
komparatív, porovnanie pomocou als/wie
Čítanie s porozumením: My - deti z vidieka
Príslovky času
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek –
superlatív
Rozprávanie: Interview
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 202/19-21

Nemecká výslovnosť: Spoluhlásky sch, sp, st

KB str. 106/A1-A3
AB str. 204/1-2
KB str. 107/A4-A6
AB str. 204-205/3-9

Počúvanie s porozumením: Zmeny klímy

KB str. 100-101/A1-A8
AB str. 198-199/1-9

KB str. 102/B1-B2
AB str. 200/10-13
KB str. 103/B3-B6
AB str. 200-201/14-18

L 29
A
Počasie
B
Ochrana
životného
prostredia

KB str. 108-109/B1-B3
AB str. 206-207/10-14

KB str. 109/B4-B8
AB str. 207/15-19
KB str. 111/C1-C6
AB str. 208/20-22

Počasie. Zámeno es
Rozprávanie: Aké je počasie v ...?
Čítanie s porozumením: Ochrana životného
prostredia
Skloňovanie prídavných mien bez člena
Rozkazovací spôsob pri vykaní
Vedľajšia veta so spojkou wenn
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš
Nemecká výslovnosť: Spoluhláska s

•
•

•

príslovky času
stupňovanie prídavných
mien (v prísudku)
a prísloviek
porovnanie pomocou
als/wie

•
•
•
•
•

•
•
•
•

zámeno es
rozkazovací spôsob pri
vykaní
skloňovanie prídavných
mien bez člena
vedľajšia veta so spojkou
wenn

•
•
•
•

Žiak dokáže:
porovnať niečo
vyjadriť spokojnosť/
nespokojnosť
vyjadriť, čo robí
(naj)radšej
uviesť názov a polohu
obce
vyjadriť, ako často niečo
robí

Žiak dokáže:
povedať, aké je počasie
uviesť údaje o nejakej
oblasti
varovať niekoho
vysvetliť situáciu

L 30
A
Zvieratá v zoo
B
U zverolekára

KB str. 117/C1-C5

Čítanie s porozumením: Zoologické záhrady – áno •
alebo nie?
Skloňovanie prídavných mien s určitým členom
•
Rozprávanie: Kto je za a kto proti zoologickým
záhradám?
•
Počúvanie s porozumením: Interview: U lekára
Genitív pri priezviskách
Skloňovanie podstatných mien v datíve plurálu
Skloňovanie prídavných mien s určitým členom v
datíve
Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš

AB str. 214/23-25

Nemecká výslovnosť: Spoluhlásky b-p, d-t, g-k

KB str. 112-113/A1-A3
AB str. 210/1-3
KB str. 113/A4-A7
AB str. 210-212/4-11
KB str. 114/B1-B4
AB str. 112-213/12-17
KB str. 115/B5-B7
AB str. 213-214/18-22

L 28 – L 30
Opakovanie
10. modulu

KB str. 118-119
AB str. 216
KB str. 120

Tréning jednotlivých zručností
Opakovanie: To už viem!
Krajinoveda: Zoologické záhrady v Nemecku a na
Slovensku
Projekt: Kvíz o slovenských zoologických záhradách

skloňovanie prídavných
mien s určitým členom
skloňovanie podstatných
mien v datíve plurálu
genitív pri priezviskách

•
•
•
•
•
•

Žiak dokáže:
vyjadriť svoj názor
vyjadriť súhlas/nesúhlas
vyjadriť svoje výhrady
hovoriť o tom, ako sa
niekomu darí
poďakovať
napísať záverečný
pozdrav v liste/e-maile

