
 

 

TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN 

 

Predmet: Nemecký jazyk 

Ročník:  

Komunikačná úroveň: B1 

Školský rok:   

Trieda:   

Vyučujúci:   

Počet hodín týždenne:  

Počet hodín spolu:  

Učebnica: Super B1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mes.

/hod. 

Tematický 

celok 
Strana 

Obsahový štandard 
Funkcia 

M
V Téma Jazyk. prostriedky 

 L 31 

A  

Európa z vonku 

B 

Mladí Európania 

KB str. 9/1,2,3 Úvod do modulu: Európa 

Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s 

porozumením 

 dvojčlenné spojky zwar..., 

aber / sowohl ... als auch / 

entweder ... oder 

 konjunktív II (vyjadrenie 

želania) 

 zámenné príslovky davon, 

daran 

 slovesá a príd. mená 

s pevnými predložkami 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť obmedzenie 

 vymenovať niečo 

 ukázať alternatívy  

 vyjadriť želanie 

 spýtať sa na 

informácie 

 vyjadriť radosť/ľútosť 

 

KB str. 10-11/A1-A4 

AB str. 120-121/1-7 

Čítanie s porozumením: Zovšadiaľ cítiť starú kultúru 

Gramatika: Dvojčlenné spojky  

Ústny prejav: Kam by si raz rád vycestoval? (diskusia) 

Gramatika: konjunktív II (vyjadrenie želania) 

KB str. 12-13/B1-B8 

AB str. 121-124/8-18 

Čítanie a počúvanie s porozumením: Europeers 

Gramatika:  slovesá a príd. mená s pevnými predložkami 

Gramatika:  zámenné príslovky davon, daran 

KB str. 15/C1-C4 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 124/19-21 Nemecká výslovnosť: spoluhlásky f, v, w 

 

 L 32 

A  

Interrail 

B 

Viedeň 

KB str. 16-17/A1-A8 

AB str.  126-128/1-13 

Čítanie a počúvanie s porozumením: Interrail naprieč 

Európou 

Gramatika:  časová predložka bis zu 

Gramatika: zápor + brauchen (zu) + infinitív 

Gramatika: neurčité, privlastňovacie a záporné zámená 

Ústny prejav: Plánovanie cesty do Ríma (rozhovory) 

 časová predložka bis zu 

 brauchen + podst. meno 

 zápor + brauchen (zu) + 

infinitív 

 neurčité, privlastňovacie 

a záporné zámená 

 slovesá v préterite 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť dĺžku trvania 

 uviesť časový údaj 

 spýtať sa na časový 

údaj 

 navrhnúť niečo a na 

návrh reagovať  

 vyjadriť, že niekomu 

niečo patrí/nepatrí 

 hovoriť o minulosti 

 

KB str. 18-19/B1-B5 

AB str.  128-130/14-21 

Čítanie s porozumením: Jasperov denník  

Gramatika: slovesá v préterite 

Ústny prejav: Toto bola moja obľúbená cesta 

(prezentácia) 

KB str. 21/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 130/22-24 Nemecká výslovnosť: spojenia spoluhlások pf, qu 

 



 

 

 

 

 

 L 33 

A  

Zürich 

B 

Mladí Európania 

KB str. 22-23/A1-A8 

AB str. 132-133/1-7 

Čítanie a počúvanie s porozumením:  Zürich 

Gramatika: predložky miesta vor, hinter, zwischen, 

neben 

Ústny prejav: Miesta a budovy na mape (opis) 

 predložky miesta vor, 

hinter, zwischen, neben 

 neurčité zámeno irgend- 

 dvojčlenná spojka weder ... 

noch 

 prípustková vedľajšia veta 

so spojkou obwohl 

 konzekutívna vedľajšia veta 

so spojkami so, dass / 

sodass 

Žiak dokáže: 

 

 povedať, kde sa 

niekto/niečo nachádza 

 opísať nejaké miesto 

 opísať vzdialenosť 

 ospravedlniť sa za 

meškanie 

 vysvetliť situáciu 

 

KB str. 24-25/B1-B7 

AB str. 133-136/8-18 

Čítanie s porozumením:  Celkom stratení! 

Gramatika: neurčité zámeno irgend- 

Gramatika: dvojčlenná spojka weder ... noch 

Gramatika: vedľajšie vety so spojkami obwohl / 

 so, dass / sodass 

KB str. 27/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 136/19-21 Nemecká výslovnosť: hláska [ts] 

 

 L 31 – L 33 

Opakovanie   

11. modulu 

KB str. 28-29 

AB str. 138 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 30/1-2 Krajinoveda: Virtuálna prehliadka Leipzigu 

Projekt: Virtuálna prehliadka mesta 

 L 34 

A  

Prenajímame byt 

B 

Zariaďujeme byt 

KB str. 31/1-3 

 

Úvod do modulu: Bývanie a oslavovanie 

Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s 

porozumením 

 predložky s akuzatívom für, 

ohne 

 predložky s datívom mit, 

außer 

 predložky miesta s datívom 

a akuzatívom: in, an, auf, 

vor, hinter, neben, über, 

unter, zwischen 

 podstatné mená 

s koncovkou -ung 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť dĺžku trvania 

 pozvať niekoho  

 povedať, kde sa niečo 

nachádza 

 povedať, kam niekto niečo 

dá 

 

KB str. 32-33/A1-A6 

AB str. 139-140/1-10 

Čítanie s porozumením: Prvý vlastný byt 

Gramatika:  podstatné mená s koncovkou -ung 

Gramatika: predložky  für, ohne + akuzatív, mit, 

außer + datív 

Gramatika: opytovacie zámeno bis wann 

KB str. 34-35/B1-B10 

AB str. 140-143/11-21 

Slovná zásoba: zariadenie bytu 

Gramatika: predložky miesta s datívom 

a akuzatívom 

Počúvanie s porozumením: Paul a Kerstin sa balia 



 

 

 

 

Ústny prejav: Čo sa kde nachádza  (rozhovory) 

KB str. 37/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 143/22-24 Nemecká výslovnosť:  hláska [ks] 

 

 L 35 

A  

Žiť s rodinou 

B 

Žiť sám 

KB str. 38-39/A1-A6 

AB str. 145-147/1-11 

Čítanie s porozumením: Čo pre teba znamená 

rodina? 

Gramatika:  tvorenie slov s príponou –schaft 

Gramatika:  príd. mená s predponou un- 

Gramatika: nepriame doplňovacie otázky 

Ústny prejav: Naše rodiny 

 futúrum I (vyjadrenie 

domnienky) 

 nepriame doplňovacie 

a zisťovacie otázky 

 tvorenie slov s príponou 

-schaft 

 príd. mená s predponou un- 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť domnienku 

 opísať svoju rodinnú 

situáciu 

 vyjadriť nespokojnosť 

 vyjadriť svoj názor 

 bližšie vysvetliť situáciu 

 klásť zdvorilé otázky 

 vyjadriť, na čo sa niekto 

pýta/spýtal 

 

KB str. 40-41/B1-B7 

AB str. 147-149/12-20 

Čítanie a počúvanie s porozumením:  Radio Super! 

Nezvyčajné životné situácie 

Gramatika: nepriame zisťovacie otázky 

Ústny prejav: Reportéri (interview) 

KB str. 43/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 149/21-23 Nemecká výslovnosť: nazálne hlásky 

 

 L 36 

A  

Darčeky 

B 

Oslavy 

KB str. 44-45/A1-A7 

AB str. 151-152/1-9 

Počúvanie s porozumením: Darčeky (interview) 

Gramatika: predložka aus 

Gramatika: slovesá s dvomi predmetmi 

Ústny prejav: Čo darujete? (rozhovory) 

 predložka aus 

 slovesá s dvomi predmetmi 

 spojky uvádzajúce hlavné 

vety 

 spojky uvádzajúce vedľajšie 

vety 

Žiak dokáže: 

 

 zdvorilo o niečo požiadať 

 spýtať sa niekoho, čo si 

praje 

 vyjadriť svoje želanie 

 spýtať sa ostatných na ich 

názor 

 

KB str. 46-47/B1-B5 

AB str. 153-155/10-17 

Čítanie a počúvanie s porozumením: Vstup len do 

18 rokov 

Gramatika:  spojky uvádzajúce hlavné a vedľajšie 

vety 

Písomný prejav: Underage-Party (príspevok do  

fóra) 

KB str. 49/C1-C4 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 



 

 

 

 

 

 

AB str. 155/18-20 Nemecká výslovnosť: spoluhlásky l, n 

 

 L 34 – L 36 

Opakovanie   

12. modulu 

KB str. 50-51 

AB str. 157 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 52 Krajinoveda: Strecha nad hlavou 

Projekt: Výnimočné budovy Slovenska  

 L 37 

A  

Komunikácia 

kedysi a dnes 

B 

Nákup cez 

internet 

KB str. 53/1-3 

 

Úvod do modulu: Komunikácia 

Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s 

porozumením 

 trpný rod (prítomný čas, 

perfektum) 

 časové predložky seit, vor 

 slovosled: slovesá s datívom 

a akuzatívom 

 konjunktív II so slovesom 

sollen  

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť, ako často niečo 

robí 

 vyjadriť dĺžku trvania 

 uviesť časový údaj 

 uviesť výhody a nevýhody 

 

KB str. 54-55/A1-A5 

AB str. 158-160/1-12 

Gramatika: trpný rod (prítomný čas) 

Počúvanie s porozumením: Komunikácia kedysi 

a dnes 

Gramatika: časové predložky s datívom 

KB str. 56-57/B1-B6 

AB str. 160-161/13-20 

Čítanie s porozumením: Nákup cez internet 

Gramatika: slovesá s datívom a akuzatívom 

Čítanie s porozumením: System-Max 

Gramatika: trpný rod (perfektum) 

Gramatika: konjunktív II so slovesom sollen 

Písomný prejav: Nákup cez internet (príspevok do 

 fóra) 

KB str. 59/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 162/21-23 Nemecká výslovnosť: spojenia spoluhlások ls, lsch, 

nsch 

 L 38 

A  

Sociálne médiá 

B 

KB str. 60-61/A1-A6 

AB str. 164-165/1-7 

Čítanie s porozumením: Pravidlá pre používateľov 

facebooku 

Gramatika:  ukazovacie zámená derselbe, dasselbe, 

dieselbe, dieselben 

 výrazy s genitívom plurálu 

 dvojčlenná spojka je..., 

desto 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť domnienku  

 



 

 

 

 

Voľný čas online Gramatika: dvojčlenná spojka je..., desto 

Ústny prejav: Dôležité pravidlá pre mňa (diskusia) 

 ukazovacie zámená 

derselbe, dasselbe, dieselbe, 

dieselben 

 spodstatnené príd. mená 

 poradiť niekomu 

 okomentovať prezentáciu 

 porovnať niečo 

 opísať štatistiku 

 vyjadriť prekvapenie 

KB str. 62-63/B1-B4 

AB str. 165-168/8-16 

Ústny prejav: Sociálne médiá (prezentácia) 

Gramatika: výrazy s genitívom plurálu 

Gramatika: spodstatnené príd. mená 

Písomný prejav: Opis štatistiky 

 

KB str. 65/C1-C5 

 

Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 168/17-19 Nemecká výslovnosť: asimilácia 

 

 L 39 

A  

Viacjazyčnosť 

B 

Interkultúrne 

skúsenosti 

KB str. 66-67/A1-A8 

AB str. 170-172/1-9 
Čítanie s porozumením: Prečo sa učiť cudzie jazyky 

Gramatika: opytovacie zámeno wozu? 

Gramatika: účelová vedľajšia veta so spojkami um 

... zu / damit 

Ústny prejav: Koľko rečí treba vedieť? (diskusia) 

 opytovacie zámeno wozu? 

 účelová vedľajšia veta so 

spojkami um ... zu / damit 

 vedľajšie vety so spojkami 

ohne ... zu / ohne dass 

 trpný rod s vyjadrením 

pôvodcu deja 

 2. a 3. stupeň príd. mien v 

prívlastku 

Žiak dokáže: 

 

 opísať niekoho  

 vyjadriť úmysel 

 presvedčiť niekoho 

 

KB str. 68-69/B1-B7 

AB str. 172-174/10-18 

Počúvanie s porozumením: Multikultúrny svet 

Gramatika: trpný rod s vyjadrením pôvodcu deja 

Gramatika: vedľajšie vety so spojkami ohne ... zu / 

ohne dass 

Gramatika: 2. a 3. stupeň príd. mien v prívlastku 

Písomný prejav: Interview (príspevok do fóra) 

KB str. 71/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 174/19-22 Nemecká výslovnosť: Hlásky -er, -e  

 

 L 37 – L 39 

Opakovanie   

13. modulu 

KB str. 72-73 

AB str. 176 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 74 Krajinoveda: Ľudovít štúr (kvíz) 

Projekt: Významný jazykovedci na Slovensku 



 

 

 

 

 L 40 

A  

Kreatívna práca 

B 

Graffity 

KB str. 75/1-3 Úvod do modulu: Umenie a história 

Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s 

porozumením 

 slovesá so zvratnými 

zámenami v datíve 

a akuzatíve 

 konjunktív II prítomný 

 nereálna podmienka so 

spojkou wenn / 

konjunktívom II 

 trpný rod so spôsobovými 

slovesami 

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť svoj názor 

 súhlasiť s niekým 

 odporovať niekomu 

 navrhnúť niečo  

 reagovať protinávrhom 

 navrhnúť kompromis 

 

KB str. 76-77/A1-A5 

AB str. 177-178/1-10 

Čítanie s porozumením: Kreatívna práca 

Gramatika: slovesá so zvratnými zámenami 

v datíve a akuzatíve 

Písomný prejav: Moja vysnívaná práca 

(prezentácia) 
KB str. 78-79/B1-B5 

AB str. 178-181/11-22 

Ústny prejav: Graffity – umenie alebo ničenie?  

(diskusia) 

Počúvanie s porozumením: Graffity (vysielanie   

v rádiu) 

Gramatika: konjunktív II prítomný 

Gramatika: nereálna podmienka so spojkou wenn / 

konjunktívom II 

Gramatika: trpný rod so spôsobovými slovesami 

Ústny prejav: Graffity – za alebo proti? (diskusia) 

KB str. 81/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 181/23-25 Nemecká výslovnosť: Hláska e 

 

 L 41 

A  

Príbehy 

B 

Sny 

KB str. 82-83/A1-A8 

AB str. 183-185/1-12 

Počúvanie s porozumením: Príbehy (rozprávanie) 

Gramatika: spôsobové slovesá v perfekte 

Gramatika: časové vedľajšie vety so spojkami 

sobald, solange, als 

 spôsobové slovesá 

v perfekte 

 préteritum v písomnom 

rozprávaní 

 plusquamperfektum 

 časové vedľajšie vety so 

spojkami sobald, solange, 

als 

Žiak dokáže: 

 

 písať o tom, čo sa stalo 

 hovoriť o snoch 

 hovoriť o pocitoch 

 

KB str. 84-85/B1-B8 

AB str. 185-186/13-19 

Gramatika:  predložky miesta s datívom 

a akuzatívom 

Čítanie s porozumením: Legolasov sen 

Gramatika: príslovky smeru s predponami hin, her 

Gramatika:  plusquamperfektum 



 

 

 

 

  

KB str.  87/C1-C7 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

 predložky miesta s datívom 

a akuzatívom 

 príslovky smeru 

s predponami hin, her 

AB str. 187/20-22 Nemecká výslovnosť: Krátke a dlhé samohlásky 

 

 L 42 

A  

Autori 

B 

Čítanie 

KB str. 88-89/A1-A6 

AB str. 189-191/1-12 

Čítanie s porozumením: Píšem! 

Gramatika: spojky darum, deswegen, da 

Gramatika: konjunktív II minulý a prítomný 

Ústny prejav: Sny mojich (starých) rodičov 

(diskusia)  

 konjunktív II minulý 

a prítomný 

 spojky darum, deswegen 

 spojka da + vedľajšia veta 

 časové vedľajšie vety so 

spojkami nachdem, bevor, 

seitdem 

Žiak dokáže: 

 

 povedať, čo rád/rada robí 

a čo má rád/rada 

 opísať svoje zvyky 

 odôvodniť niečo 

 vyjadriť dôsledky 

 vyjadriť domnienky 

o minulosti 

 vyjadriť časovú 

postupnosť 

 vyjadriť časovú súslednosť 

 

KB str. 90-91/B1-B7 

AB str. 191-193/13-19 

Čítanie s porozumením: Kniha na cestách 

Gramatika: časové vedľajšie vety so spojkami  

nachdem, bevor, seitdem 

Písomný prejav: Moja obľúbená kniha (opis)  

KB str. 93/C1-C6 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 193/20-22 Nemecká výslovnosť: Spoluhláska r 

 

 L 40 – L 42 

Opakovanie   

14. modulu 

KB str. 94-95 

AB str. 195 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 96 Krajinoveda: Nemeckí spisovatelia 

Projekt: Nemecký spisovateľ 

  

 L 43 

A  

Vnuci a starí 

rodičia 

B 

Študenti a seniori 

KB str. 97/1-4 Úvod do modulu: Spoločnosť a vzdelanie 

Opis obrázkov, slovná zásoba, počúvanie s 

porozumením 

 tvorenie slov: príd. mená 

s príponami -voll, -los 

 tvorenie slov: zdrobneniny 

s príponou -chen 

 časové vedľajšie vety so 

spojkami als, wenn 

 infinitív s zu 

Žiak dokáže: 

 

 rozprávať o niekom  

 navrhnúť niečo 

 hovoriť o spoločných 

želaniach a plánoch 

 hovoriť o minulosti 

 

KB str. 98-99/A1-A9 

AB str. 196-198/1-12 

Ústny prejav: Moji starí rodičia (rozprávanie) 

Gramatika:  tvorenie slov - príd. mená s príponami 

Počúvanie s porozumením: Vnuci a starí rodičia 

Gramatika: tvorenie slov: zdrobneniny s príponou 

Čítanie s porozumením: Generácie v rozhovore 



 

 

 

 

Gramatika: infinitív s zu 

Ústny prejav: Priania a plány (rozhovory)  

KB str. 100-101/B1-B6 

AB str. 198-200/13-20 

Čítanie a počúvanie s porozumením: Bývanie s  

pomocou  – ako sa býva so seniorom 

Ústny prejav:  Bývanie s pomocou (diskusia) 

KB str. 103/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 200/21-23 Nemecká výslovnosť: Slovný prízvuk 

 

 L 44 

A  

Výber povolania 

B 

Bežný pracovný 

deň 

KB str. 104-105/A1-A8 

AB str. 202-203/1-8 

Počúvanie s porozumením: Výber povolania 

Gramatika: časové vedľajšie vety so spojkami bis, 

während 

Písomný prejav: Oslovenie a pozdravy v mailoch 

(mailová komunikácia) 

 časové predložky ab, 

zwischen, gegen 

 časové vedľajšie vety so 

spojkami bis, während 

 časová predložka während 

 vzťažné zámená 

v nominatíve a akuzatíve  

Žiak dokáže: 

 

 vyjadriť nerozhodnosť 

 prejaviť záujem 

 vyjadriť sklamanie 

 napísať formálny e-mail 

 

KB str. 106-107/B1-B7 

AB str. 203-205/9-18 

Čítanie s porozumením: Dva roky štúdia 

Gramatika: vzťažné zámená v nominatíve a 

akuzatíve 

Gramatika: časové predložky während, ab, 

zwischen, gegen 

KB str. 109/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 206/19-21 Nemecká výslovnosť: Slovný prízvuk zložených slov 

 

 L 45 

A  

Odvaha 

B 

Dobrí priatelia 

KB str. 110-111/A1-A7 

AB str. 208-210/1-9 

Počúvanie s porozumením: Odvaha 

Gramatika: vzťažné vety, vzťažné zámená v datíve 

a akuzatíve 

Čítanie s porozumením: Praktické rady pre viac 

odvahy 

Písomný prejav: Odvaha (plagát) 

 vzťažné vety 

 vzťažné zámená v genitíve 

 vzťažné zámená v datíve a 

akuzatíve po predložkách 

 skloňovanie  vzťažných 

zámen 

Žiak dokáže: 

 

 vcítiť sa do situácie inej 

osoby 

 vyzvať niekoho, aby niečo 

urobil  

 

KB str. 112-113/B1-B8 Čítanie s porozumením: S priateľom v dobrom aj  



 

 

 

 

AB str. 210-211/10-18 zlom 

Gramatika: vzťažné zámená v datíve a akuzatíve po 

predložkách 

Počúvanie s porozumením: Priateľstvo 

Gramatika: vzťažné zámená v genitíve 

 definovať niečo  

KB str. 115/C1-C5 Opakovanie lekcie: Tu si to precvičíš 

 

AB str. 212/19-21 Nemecká výslovnosť: Echo-otázky 

 

 L 43 – L 45 

Opakovanie   

15. modulu 

 

KB str. 116-117 

AB str. 214 

Tréning jednotlivých zručností 

Opakovanie: To už viem! 

   

KB str. 118 Krajinoveda: Projekt „Stolpersteine“ a ďalšie 

pamätníky 

Projekt: Ľudia s odvahou  


