
NEMECKÝ JAZYK 

7. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk 

národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Nemecký 

jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov 

v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr 

aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

 Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného 

vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  



Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 

Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a 

je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

CIELE PREDMETU: 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). 

 Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na 

splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie. Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

        

KOMPETENCIE: 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali 

vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.  



Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103). 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: 

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

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

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity, 

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú: 

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov, 

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy 

v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

 

Žiak dokáže: 

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať 

 ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 



 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného 

zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a 

bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom. 

 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa, 

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia, 

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 

111 – 119). 

 

 



Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, 

 ospravedlniť sa atď. (SERR, 2013, s. 123). 

 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže: 

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s 

mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 

127, 131). 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rodina a spoločnosť Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Žiak dokáže: 

- povedať základné 

informácie o sebe, 

- opísať svoju rodinu 

a vzťahy v nej, 

- dokáže popísať rodinných 

príslušníkov 

 

Voľný čas a záľuby Záľuby  

Literatúra, divadlo a film  

Rozhlas, televízia a internet 

Žiak vie: 

- povedať aké má koníčky, čo 

má rád, čo nemá rád, 

- vie povedať, čo rád pozerá, 

akú hudbu počúva a aké 

knihy číta.  

- rozprávať o rôznych 

druhoch televíznych 

programov,  

- kedy začína, končí, koľko 

trvá televízny program, 

digitálny čas.  



Šport nám, my športu Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne  

Športové disciplíny 

Žiak vie:  

- vymenovať športy 

a športové disciplíny. 

Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie 

Žiak vie: 

- popísať svoj rozvrh hodín,  

- popísať dni v týždni, použiť 

predložku am,  

- ukázať a pomenovať 

jednotlivé zariadenie 

v triede, 

- zostaviť svoj rozvrh hodín,  

- pomenovať jednotlivé 

pracovné činnosti a profesie. 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV: 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardmi. Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sa riadi metodickým 

pokynom č. 22/2011 a z pohľadu jazyka sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 

komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. Kritériá 

klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania jazyka a náročnosť 

sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a 

vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 



8. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  ôsmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk 

národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Nemecký 

jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov 

v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr 

aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  

Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného 

vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  



Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 

Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a 

je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

CIELE PREDMETU: 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). 

 Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na 

splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie. Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

KOMPETENCIE: 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali 

vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú. 

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103). 



Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: 

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

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

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity, 

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú: 

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov, 

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy 

v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

 

Žiak dokáže: 

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať 

 ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 



 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného 

zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a 

bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom. 

 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa, 

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia, 

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 

111 – 119). 

 

 

 



Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, 

 ospravedlniť sa atď. (SERR, 2013, s. 123). 

 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže: 

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s 

mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 

127, 131). 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Človek na cestách Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  

Príprava na cestu a cestovanie 

Žiak vie: 

- pomenovať druhy dopravy, 

dopravné prostriedky, 

 - vymenovať zoznam vecí v 

batožine.  

Odievanie a móda Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti 

Žiak vie: 

- pomenovať jednotlivé časti 

odevu,  

- vyčasovať sloveso tragen. 

Obchod a služby  

 

Nákupné zariadenia  

Nakupovanie a platby 

Žiak dokáže: 

- pomenovať jednotlivý spotrebný 

tovar a  vie povedať, kde 

jednotlivé druhy tovaru môže 

kúpiť, 

- vie vyčasovať sloveso kosten 

a bezahlen. 

 

 

 



HODNOTENIE ŽIAKOV: 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardmi. Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sa riadi metodickým 

pokynom č. 22/2011 a z pohľadu jazyka sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 

komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. Kritériá 

klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania jazyka a náročnosť 

sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a 

vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov. 



9. ROČNÍK 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  deviaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

CHARAKTERISTICKA PREDMETU: 

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a 

spoločne s vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk 

národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Nemecký 

jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1. Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov 

v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr 

aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie osvojených 

kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích 

jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v 

primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca.  



Výučba druhého cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného 

vzdelávania. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.  

Charakteristika ovládania nemeckého jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam, ktorých 

účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. 

Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, 

ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť 

jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a 

je pripravený mu pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

  CIELE PREDMETU: 

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu 

všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný 

európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). 

 Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na 

splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať 

komunikačné stratégie. Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale 

sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,  

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer 

realizoval vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, 

písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  

používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

        

 



KOMPETENCIE: 

„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali 

vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam, a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť 

vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.  

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi 

konať“ (SERR, 2013, s. 12, 103). 

Podstatou jazykového vzdelávania je, aby žiak dokázal: 

 riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhať 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine, 

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

jazykom a sprostredkovať im svoje myšlienky a pocity, 

 lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole 

sú: 

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním 

rozmanitých zručností a kritického prístupu, 

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese 

riešenia problémov, 

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy 

v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

 

Žiak dokáže: 

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich, 

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať 

 ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 



svojho rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk, 

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie komunikačného 

zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a 

bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom. 

 

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek: 

 jazykové kompetencie, 

 sociolingválne kompetencie, 

 pragmatické kompetencie. 

 

Jazykové kompetencie 

Žiak dokáže: 

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a 

potrieb konkrétneho typu, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení 

vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie, 

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, 

ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi 

pochádzajúcimi z jazykovej skupiny daného učiaceho sa, 

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané 

ustálené spojenia, 



 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 

111 – 119). 

 

Sociolingválne kompetencie 

Žiak dokáže: 

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie 

spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, 

 ospravedlniť sa atď. (SERR, 2013, s. 123). 

 

Pragmatické kompetencie 

Žiak dokáže: 

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“ alebo „potom“, 

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s 

mnohými pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 

127, 131). 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti 

človeka  

Choroby a nehody  

Hygiena a starostlivosť o telo 

Žiak dokáže: 

- vymenovať časti ľudského 

tela a charakterizovať ich 

- komunikovať s lekárom,  

- opísať príznaky choroby,  

- poďakovať sa.  

Náš domov Môj dom/byt  

Zariadenie bytu  

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine 

Žiak vie  

- pomenovať typy domov 

a budov. 

- orientovať v dome a vie 

pomenovať jednotlivé 

miestnosti a nábytok v nich.  

- správne používať činnostné 

slovesá spojené s bývaním 

v dome. 



- vymenovať a odôvodniť 

kladné aj záporné stránky 

bývania na vidieku či 

v meste. 

Človek a príroda Zvieratá/fauna  

Počasie  

Rastliny/flóra 

Žiak vie: 

- vymenovať zvieratá, 

rastliny 

-dokáže popísať domáce 

zvieratko 

- charakterizovať počasie 

Krajina, ktorej jazyk sa 

učím 

Geografické údaje Žiak je schopný: 

- ukázať na mape Európy 

Nemecko, definovať štát v 

nemčine, pomenovať hlavé 

mesto,  

- definovať štáty Rakúsko a 

Švajčiarsko a pomenovať 

hlavné mestá. 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV: 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová 

komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami 

a vzdelávacími štandardmi. Hodnotenie a klasifikácia v nemeckom jazyku sa riadi metodickým 

pokynom č. 22/2011 a z pohľadu jazyka sleduje základné všeobecné, sociolingvistické a 

komunikačné kompetencie, ktoré sa prejavujú vo využívaní základných komunikačných 

zručností: čítanie, písanie, počúvanie, samostatný ústny prejav a rozhovory.  

Pri hodnotení v predmete nemecký jazyk sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, jazyková správnosť a štruktúra odpovede. Kritériá 

klasifikácie musia byť v súlade s požadovanou úrovňou ovládania jazyka a náročnosť 

sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v platných učebných osnovách a 

vzdelávacích štandardoch cieľovej skupiny žiakov.  


