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Vzdelávacia oblasť:  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu:                                Nemecký jazyk 

Stupeň vzdelania :      ISCED 1 – nižšie sekundárne vzdelávanie 

Ročník:  druhý /inovovaný/  

Časový rozsah výučby:                      1 hodina týždenne /33 hodín ročne  

Forma štúdia:      denná 

Vyučovací jazyk :    slovenský 

Vyučujúci:    Mgr. Marta Kamzíková 

 

 Rozvrhnutie vyučovacích hodín nemeckého jazyka v stupni vzdelania ISCED : 

 

 

Nemecký jazyk 2. ročník 

Štátny vzdelávací program 

(voliteľné hodiny) 
0 

Školský vzdelávací program 1 

 

 

Vzdelávací štandard z nemeckého jazyka pre nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 svojou štruktúrou, 

obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným vzdelávacím programom z roku 2008. Zahŕňa výkonový a 

obsahový štandard, ktorý je východiskom školského vzdelávacieho programu pre príslušný vyučovací predmet 

a daný stupeň vzdelávania. Zároveň obsahuje odporúčané časti, ktoré dotvárajú plastický obraz o používaní a 

ovládaní jazyka na úrovni A1.  

Úpravy pôvodného dokumentu spočívali v doplnení charakteristiky predmetu a cieľov, precizovaní 

jednotlivých častí obsahového štandardu a citátov podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky. V aktuálnej verzii sa používa namiesto pojmu sociolingvistická kompetencia pojem sociolingválna 
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kompetencia, komunikačné zručnosti sa uvádzajú ako komunikačné jazykové činnosti a stratégie, spôsobilosti v 

obsahovom štandarde sú označené ako kompetencie.  

Požiadavky z výkonového štandardu môžu učitelia konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych 

učebných cieľov, učebných úloh a otázok. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom 

sa zdôrazňujú kompetencie a funkcie jazyka ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. 

Kompetencie a funkcie jazyka sú základom vymedzeného učebného obsahu, to však nevylučuje možnosť 

učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu.  

Vzdelávací štandard predstavuje rámec pre rozvoj komunikačných jazykových činností a stratégií a ich 

realizáciu v rôznych komunikačných kontextoch. Zároveň poskytuje priestor na vytváranie množstva 

komunikačných situácií a podporuje činnostne zameraný prístup. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len 

pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne 

zreprodukovať. Vzdelávací štandard je programom rôznych činností a otvorených príležitostí na rozvíjanie 

individuálnych učebných možností žiakov.  

 

Charakteristika 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. 

 

Ciele predmetu 
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,  
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� v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením) 

spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ,  

� Nemecký jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1  

�  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  

 

Komunikačné jazykové 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.  
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Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie  

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie s 

porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má žiak povinne dosiahnuť na 

konci príslušného stupňa vzdelávania. Nemecký jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 .Jazykové 

činnosti a stratégie sú stanovené úrovňovo a rozvíjajú sa väčšinou integrovane, t.j. viaceré súčasne. Dôraz na 

konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa účastníci komunikácie nachádzajú.  

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard  

� Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

o sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam,  

o porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a riadiť sa 

jednoduchými orientačnými pokynmi,  

o porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, konkrétnych 

potrieb (SERR, 2013, s. 68, 69, 77).  

 

Čítanie s porozumením - výkonový štandard  

� Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

o porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadať 

známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa potreby sa v čítaní vrátiť späť,  

o porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  

o rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné spojenia v jednoduchých nápisoch,  

o získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych 

jednoduchých opisov, najmä ak má vizuálnu oporu,  

o riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi (SERR, 2013, s. 71 – 73).  

 

Písomný prejav – výkonový štandard  

� Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

� Napísaťkrátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  

� vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, 

telefón a podobne,  

� napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, v písomnej 

forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť (upravené SERR, 2013, s. 85, 86, 64).  

Ústny prejav – výkonový štandard  
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� Ústny prejav – dialóg  

� Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

� dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho opakovania reči, 

preformulovania a spresnení,  

� porozumieť otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a pomaly,  

�  používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má,  

�  predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  

� rozumieť každodenným jednoduchým slovným spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché informácie 

(upravené SERR, 2013, s. 76 – 83).  

Ústny prejav – monológ-Žiak na konci príslušného stupňa vzdelávania dokáže:  

� vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach,  

� opísať seba, čo robí, kde žije (SERR, 2013, s. 60).  

 

Obsahový štandard  

Obsahový štandard pre komunikačnú úroveň A1 pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované 

funkciami jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového 

štandardu. Obsahový štandard je vymedzený úrovňovo, jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka sa môžu 

kombinovať a rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková 

dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy. Javy, ktoré si žiak 

osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií vymedzených v tomto obsahovom 

štandarde.  

 
Stratégie vyučovania 
 

Základnou stratégiou na vyučovaní nemeckého jazyka je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť 

učebného predmetu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna, ale i neverbálna komunikácia, 

uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických javov. Pri plánovaní situácií učiteľ 

nemeckého jazyka by mal predvídať a plánovať aj to, aké lexikálne jednotky a vetné štruktúry budú žiaci 

potrebovať na realizáciu komunikácie.  

Na hodinách nemeckého jazyka sa budú využívať nasledovné  metódy a formy práce motivačný rozhovor, 

rozprávanie, počúvanie, pozorovanie, didaktické hry, pohybové hry, manipulácia, práca s textom, demonštrácia, 

zážitkové učenie, krátke výstupy, brainstorming, exkurzia, diferencovaná práca, využitie IKT, sebahodnotenie, 

Ďalej budú žiaci na hodinách nemeckého jazyka pracovať individuálne, vo dvojiciach, v skupinách tak, aby 

nadobudli, dostatočne si precvičili a upevnili všetky komunikačné zručnosti – čítanie, písanie, počúvanie 
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s porozumením a ústny prejav. Žiaci budú na hodinách pracovať so slovníkmi – jednojazyčným, dvojjazyčným, 

obrázkovým, s cudzojazyčnými časopismi, interaktívnymi produktmi dostupnými na interne.  

Výučba nemeckého jazyka bude prebiehať v kmeňových triedach, základnou formou je vyučovacia 

hodina. Pri realizácii krátkodobých projektov sa žiaci budú deliť na skupiny. Niektoré hodiny nemeckého 

jazyka budú prebiehať v učebni informatiky(texty na internete, zvukové diktáty, práca s elektronickým 

slovníkom...) 

 

Učebné zdroje 
 
Pracovné zošity, slovníky, cudzojazyčné časopisy, zvukové nosiče CD, multimediálne nosiče DVD, didaktické 

pomôcky a hry. 

Materiálno-technické prostriedky: počítače, internet, dataprojektor 

Používané učebnice:  

Tam-tam: Nemčina pre 2. Stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií, (Motta, G.,Foxová, R.: 

Klettnakladatelství Praha, 2009) 

Tam-tam:– pracovný zošit s učebnicou: Nemčina pre 2. Stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných gymnázií, 

(Motta, G.,Foxová, R.: Klettnakladatelství Praha, 2009) 

Tam-tam: – metodická príručka pre učiteľov: : Nemčina pre 2. Stupeň ZŠ a nižšie ročníky osemročných 

gymnázií, (Motta, G.,Foxová, R.: Klettnakladatelství  Praha, 2009) 

Tam-tam:  (k učebnici a pracovný zošit) 

Doplnková literatúra- Singmit detské riekanky, R.Mikuláš 

     

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie bude prebiehať v súlade so všeobecnými pokynmi pre klasifikáciu na základných školách 

a v súlade s vytvoreným systémom overovania vedomostí a zručností.  

Pri hodnotení sa budú využívať nasledovné formy: 

- verbálna forma: ústna odpoveď žiakov. Pri verbálnom skúšané sa bude hodnotiť osvojenie si 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Učiteľ bude 

dbať na výslovnosť, slovnú zásobu a kreativitu. 

- písomná forma: osvojené poznatky a vedomosti žiakov sa budú hodnotiť a kontrolovať 

prostredníctvom testov po každej lekcii. Osvojenie si pravopisu kontrolovať formou diktátov. 

Žiaci budú písať 2 diktáty: 1. polrok – 1 diktát, 2. polrok – 1 diktát.  

- prezentácia projektov: úroveň verbálnych, písomných a grafických prejavov a komunikatívnych 

zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť formou prezentácie projektov. Tieto prezentácie 

budú hodnotené podľa kritérií na základe dohody učiteľov v predmetovej komisii CJ. 
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- hodnotiace portfólio: bude obsahovať výstupný test a  prezentované projekty, sebahodnotenie 

priebehu vzdelávania 

- individuálny prístup pri hodnotení integrovaných žiakov : vypracovať individuálny plán 

Stupnica hodnotenia pri kombinácii percentuálneho hodnotenia a klasifikácie známkou: 

- 100% - 91% - výborný /1/ 

- 90% - 75% - chválitebný /2/ 

- 74% - 50% - dobrý /3/ 

- 49% – 25% - dostatočný /4/  

- 24% - nedostatočný /5/ 

 

2.ROČNÍK  
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Mesiac Tematické celky Obsahový štandard Výkonový štandard 
Žiak vie: 

Prierezové témy 
 

 
Úvod do 
vyučovania  
Ročníka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvod do vyučovania - 
výslovnosť 

Úvodná hodina 
Nácvik výslovnosti  
Pokyny na hodine 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Einheit 1: Ich Úvodná hodina, 
Vybraná fráza 
Poď...,Základný 
pozdrav Haló, Čau 

- správne zareaguje na 
otázku         - reakcia 
na predloženú 
otázku        - základné 
pokyny                          
     -  aktivizovať 
pokyny, ktoré sa 
používajú pri 
vyučovaní                      
- okno, skriňa, dvere, 
tabuľa, ku oknu, k 
dverám 

Multikultúrna výchova 

Otázka Kto si? 
Výslovnosť H, O, 
A 

Pozdravy  
Otázka Ako sa voláš? 
Opytovacie vety Kto? 
Ako? 
 

 
Vedieť sa pozdraviť 
Vedieť sa opýtať na meno 

Multikultúrna výchova 

Einheit 2: Farben Spoznávanie a 
pomenovanie 
farieb, Fráza Ukáž 
prosím...  

- žiak vie vymenovať a 
ukázať farby - vie 
pozdravy                      
                 - výslovnosť 

Multikultúrna výchova 

Einheit 3: 
Weristdas? 

Otázka Kto je to? 
Tvorba odpovedí 
 

Otázka Kto je 
to?                       
Tvorba 
odpovedí                 
Výslovnosť O, A, K, 
T, Pomenovanie 
zvierat, osôb 

Multikultúrna výchova 

Einheit 4: In 
meinerSchultasche 

Slovná zásoba 
školských 
pomôcok, Fráza 
ukáž pomôcku 

- žiak vie slovnú 
zásobu (kniha, 
ceruzka, guma, 
strúhadlo, nožnice). 

Tvorba projektu 
a prezentačné zručnosti 
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Einheit 5: In der 

Schule, Spielen 

Slovesá čítať, 

písať pasívne, Hry 

lego, indianer, 

blindekuh 

pasívne slovesá čítať, písať             - 

opýtať sa typ hry 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Zvykoslovie Detská báseň 

Sankt Martin, 

Advent, Nikolaus, 

Weihnachten 

Sankt Martin, Advent, Nikolaus, 

Weihnachten 

Multikultúrna 

výchova 

Einheit 6: 

KatzundMaus 

Väzba „s„, 

Sloveso hrať sa, 

chcel by som, 

Výslovnosť M, K 

- využitie väzby „s„                               

  - správne vyriešiť úlohy PZ                  

                                        - ná 

Mediálna výchova 

 

Einheit 7: Im 

Zirkus 

Slovná zásoba 

lekcie, 

Identifikácia 

miesta ZOO, 

Frázy Kto som, 

Kde som, Ja som 

Sloveso tancovať, 

Nácvik 

výslovnosti O, K, 

L, N, S, Nácvik 

výslovnosti A, T 

babka, klaun, opica, tiger, cirkus, 

osol                                                       - 

opis miesta                                       - 

samostatná odpoveď                      - 

správna výslovnosť         

Mediálna výchova 

 

Príbuzný  Slovná zásoba – 

členovia širšej rodiny, 

vzťahy medzi 

príbuznými 

Žiak dokáže: 

pomenovať ďalších členov rodiny a porozprávať 

o  

vzťahoch medzi nimi. 

 

Mediálna výchova 

 

Einheit 8: 

MeinKopf 

Slovná zásoba 

lekcie, Vlastné 

znázornenie 

slovnej zásoby, 

Slovná 

konštrukcia môj.. 

- hlava, nos, ústa, oči, uši, vlasy Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Einheit 9: 

Wirmalen 
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Einheit 10: 

Schulsachen 

Slovná zásoba, 

Slovesá počítať, 

spievať, 

Rekapitulácia 

otázok kde je, čo 

je... 

Žiak vie pracovať na základe pokynov učiteľa 

 

- rozšírenie slovnej zásoby 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Einheit 11: Ufo Pozdravy, 

Predstavy, 

Nácvik 

výslovnosti F,U, 

Súhrnné 

opakovanie 

- rekapitulácia získaných vedomostí Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Einheit 12: 

WirspielenmitZahlen 

Frázy k dverám, 

k oknu, 

Výslovnosť H, 

O, K, E, S, 

Nácvik 

výslovnosti EI 

- žiak správne zareaguje na otázku  - 

reakcia na predloženú otázku        - 

základné pokyny                                - 

okno, skriňa, dvere, tabuľa, ku oknu 

Multikultúrna 

výchova 

Einheit 13: 

Spielsachen 

Spielsachen - žiak vie vymenovať a ukázať 

hračky                                                    

- používanie zdvorilostnej frázy         - 

nácvik výslovnosti Au, R, D, G, Z    - 

fon 

Multikultúrna 

výchova 

Einheit 14: Im ZOO Slovná zásoba 

zvierat v ZOO, 

Prídavné mená 

žiak vie odpovedať kto je on, kto je na 

obrázku                                            

Ochrana života a 

zdravia 

Einheit 15: 

HaseundIgel 

Príbeh žiak vie porozprávať príbeh- 

rozlišovanie osôb                               - 

nácvik výslovnosti H, P, PF 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Einheit 16: 

MeineFamilie 

Slovná zásoba 

rodiny, vek, 

Fráza Koľko máš 

žiak vie slovnú zásobu- číslovky, 

frázy, otázky a odpovede 

Environmentálna 

výchova 
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rokov? Ako sa 

voláš? Číslovky 

    

 

  

 Einheit 22: Slovná zásoba                            - slovná zásoba (opis, mačka, Multikultúrna 

 

 

 

Einheit 17: 

Wirfeiern 

Slovná zásoba - jedlo, 

Sloveso - chcel by som, 

Výslovnosť CH, H 

mlieko, šťava, limonáda, 

voda, chlieb, saláma, 

koláč, zmrzlina        - 

nácvik výslovnosti H, 

CH 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Einheit 18: 

DieClowns 

Opakovanie slovnej 

zásoby -moja hlava, 

Slovná zásoba moje telo  

- slovná 

zásoba                             

       

Multikultúrna výchova 

Einheit 19: 

MeineFreunde

und ich 

Výslovnosť SS -ostré s, ä, 

Výslovnosť ú, äu, Slovná 

zásoba,  Fráza, polročné 

opakovanie 

 

nácvik výslovnosti        - 

opakovanie 

nadobudnutých 

vedomostí a zručností 

Multikultúrna výchova 

Einheit 20: 

MeinKlassenzi

mmer 

Slovná zásoba lekcie, 

Identifikácia miesta 

triedy, Fráza - Choď 

prosím k... 

Nácvik výslovnosti SCH, 

Nácvik výslovnosti IE 

- slovná zásoba (stôl, 

stolička, 

kôš...)                              

                      - opis 

miesta    

                                   - 

samostatná 

odpoveď                       - 

správna výslovnosť 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Einheit 21: 

Wasmachstdug

ern? 

Časovanie slovies, 

Vyjadrenie konštrukcie 

rád robím, rád jem... 

Výslovnosť st, sp, 

Samostatný opis čo rád 

robím 

- spielen, tanzen, malen, 

lesen, 

schreiben                        

                     - nácvik 

výslovnosti 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 
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Tieremachen

Musik 

Prídavné mená, farby                 

Výslovnosť ô, qu, v, tz 

pes...                                                

       - nácvik v 

výchova 

Einheit 23: 

Waskommt 

im 

Fernsehen 

Slovná zásoba                  

Zdvorilostné frázy chcel by 

som..., Rekapitulácia otázok kde 

je..čoje..Prídeš?...,                          

    Nácvik výslovnosti CK              

Nácvik výslovnosti Y 

- rozšírenie slovnej 

zásoby                - správna 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Eiheit 25: 

Kasperl, 

Felixunddas

Xylofon 

Interpretácia  príbehu                  

Frázy                                             

Nácvik výslovnosti X                     

   

 Nácvik výslovnosti EU. 

- rekapitulácia získaných 

vedomostí 

Multikultúrna 

výchova 

    

    

    

 

 

 

 


