TEMATICKÝ VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PLÁN

Predmet:

Nemecký jazyk

Ročník:
Komunikačná úroveň:

A2 (A 2.2)

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

Beste Freunde A 2.2

Beste Freunde A 2.2
Mes./
hod.

Tematický
celok

September

Úvod do
modulu
L 28:
Jonasovo
obľúbené
miesto

Téma

KB str. 7/1-2

Čítanie s porozumením: Jonasov profil

KB str. 8-9/1-3
AB str. 6-8/1-6

AB str. 11/16-19

Počúvanie s porozumením: Breh Rýna
Gramatika: ukazovacie zámeno dies- v nominatíve
Ústny prejav: Moje obľúbené miesto (dialógy)
Čítanie s porozumením: Kolín špeciálne pre mladých
Ústny prejav: Čo chcem vidieť a robiť v Kolíne
Ústny prejav: opis obrázka
Gramatika: osobné zámená v datíve, slovesá s datívom
Počúvanie s porozumením: Komu patrí ten mobil?
Ústny prejav: Ako sa ti páči...? (dialógy)
Nácvik výslovnosti: spoluhláska h

KB str. 24/L 28: 1-2

Opakovanie lekcie

KB str. 12-13/1-7
AB str. 14-16/1-8

Počúvanie s porozumením: Cukráreň Riva I
Slovná zásoba: objednávanie jedla a pitia
Ústny prejav: Objednanie v cukrárni (rolové hry)
Gramatika: podmieňovací spôsob II slovesa haben
Slovná zásoba: oblečenie
Gramatika: určitý člen + príd. meno v nominatíve
Čítanie s porozumením: List Dr. Brandtovej
Gramatika: rozkazovací spôsob (vykanie)
Nácvik písomného prejavu: písanie poloformálneho
e-mailu

KB str. 9/4
AB str. 8/7
KB str. 10-11/5-8
AB str. 8-11/8-15
AB str. 87 a 89

L 29:
Nie sú tie
modré
nohavice
super?

Obsahový štandard

Strana

KB str. 14/8-9
AB str. 16-18/9-13
KB str. 15/10-13
AB str. 18/14-16
AB str. 19/17-18
AB str. 19/19-20

Nácvik výslovnosti: slovný prízvuk v skratkách

KB str. 24/L 29: 1-2

Opakovanie lekcie

Jazyk. prostriedky

▪ ukazovacie zámeno dies▪ osobné zámená v datíve
ihm, ihr, ihnen, Ihnen
▪ slovesá s datívom

Funkcia

Žiak dokáže:
▪ rozprávať o svojom
obľúbenom mieste
▪ uviesť rozhovor
▪ vyjadriť spolupatričnosť

▪ slovná zásoba: priestory a
verejné miesta

▪ podmieňovací spôsob II
slovesa haben
▪ určitý člen + príd. meno v
nominatíve
▪ rozkazovací spôsob
(vykanie)
▪ slovná zásoba: objednanie
•
jedla a pitia, oblečenie

Žiak dokáže:
▪ ospravedlniť sa a prijať
ospravedlnenie
▪ objednať jedlo a nápoje
▪ opísať a charakterizovať
veci a osoby
▪ zdvorilo sa spýtať na
radu

MV

L 30: Začni
praxovať!

KB str. 16/1-4
AB str. 22-23/1-5
AB: str. 88 a 90
KB str. 17-18/5-8
AB str. 23-25/6-10

KB str. 19/9-10
AB str. 25-27/11-15

Opakovanie

Počúvanie a čítanie s porozumením: Jonasova pieseň
Slovná zásoba: pocity
Gramatika: Určitý člen + príd. meno v akuzatíve
Čítanie a počúvanie s porozumením: Jonas hľadá prax
Slovná zásoba: povolanie a práca
Čítanie s porozumením: Prax (inzeráty)
Ústny prejav: Čím chceš byť?
Čítanie s porozumením: Jonasova prax
Gramatika: modálne slovesá v préterite
Ústny prejav: Prax Leny a Nory (dialógy)

AB str. 27/16-19

Nácvik výslovnosti: dvojhlásky ei/ai – au – eu/äu

KB str. 24/L30: 1,2

Opakovanie lekcie

KB str. 20/1-3

Reálie: Známe miesta

KB str. 21/1-3

Projekt: Naše obľúbené miesto

AB str. 30-31/1-3

Tréning zručností

AB str. 32/1-6

Opakovanie modulu: Toto už vieš!

▪ určitý člen + príd. meno
v akuzatíve
▪ modálne slovesá v
préterite
▪ slovná zásoba: povolanie a
práca, pocity

Žiak dokáže:
▪ rozprávať o vzdelaní
▪ hovoriť o profesijných
aktivitách
▪ vyjadriť spokojnosť
▪ vyzvať k prejavu

Úvod do
modulu
L 31:
Sofie chce ísť
na kasting

KB str. 25/1-2

Čítanie s porozumením: Sofiin profil

KB str. 26-27/1-4
AB str. 33-35/1-6

Ústny prejav: Kam ide Sofie? (diskusia)
Slovná zásoba: predmety
Gramatika: neurčitý člen + príd. meno v nominatíve
Čítanie s porozumením: Inzeráty
Nácvik písomného prejavu: písanie poloformálneho
e-mailu
Počúvanie s porozumením: Inzeráty
Gramatika: Vedľajšie vety so spojkou wenn
Ústny prejav: Sofie nejde na kasting (rozhovory)

AB str. 35/7
KB str. 28/5-8
AB str. 36-37/8-13

KB str. 29/9-11
AB str. 37-38/14-17

L 32: Ako znie
otázka za
32 000 eur?

AB str. 38/18-19

Čítanie s porozumením: Kasting shows
Ústny prejav: Kasting shows - sen alebo nočná mora?
(diskusia)
Nácvik výslovnosti: zdôraznenie informácií

KB str. 42/L31: 1,2

Opakovanie lekcie

KB str. 30/1-3
AB str. 41-42/1-8

Počúvanie s porozumením: Otázka za 32 000 eur
Gramatika: spojka trotzdem
Gramatika: číslovky nad 100
Písomný a ústny prejav: Kvíz
Ústny prejav: Čo chce Sofie a jej rodina? (rozhovory)
Gramatika: neurčitý člen + príd. meno v akuzatíve
Ústny prejav: Aké priania máš ty? (rozhovory)
Čítanie s porozumením: Výherkyňa lotta daruje svoju
výhru
Gramatika: skloňovanie podst. mien (n-deklinácia)
Ústny prejav: Výhra v lotte – darovať či nie? (diskusia)
Nácvik výslovnosti: kombinácie spoluhlások bst – gst –
ngst – lst – rst
Opakovanie lekcie

KB str. 31/4-7
AB str. 43/9-11
KB str. 32/8-9
AB str. 43-44/12-16
KB str. 32-33/10-12
AB str. 45/17-21

AB str. 46/22-23
KB str. 42/L32: 1,2

▪ neurčitý člen + príd. meno
v nominatíve
▪ spojka wenn
▪ slovná zásoba: predmety,
inzeráty, pocity

▪ spojka trotzdem
▪ neurčitý člen + príd. meno
v akuzatíve
▪ skloňovanie podst. mien:
n-deklinácia
▪ slovná zásoba: priania,
číslovky nad 100

Žiak dokáže:
▪ vyjadriť súcit
▪ vyjadriť podmienku
▪ vyjadriť, že sa niečo vždy
opakovane vyskytuje
alebo je
▪ diskutovať na určitú
tému

Žiak dokáže:
▪ oponovať
▪ vyjadriť sklamanie
▪ pomenovať svoje priania

L 33:
Podnikneme
niečo spolu?

KB str. 34-35/1-5
AB str. 49-52/1-8

KB str. 36/6-7
AB str. 52-53/9-12
KB str. 37/8-9
AB str. 54/13
AB str. 54/14-16

Opakovanie

Počúvanie s porozumením: Podnikneme niečo cez
víkend?
Gramatika: podmieňovací spôsob II slovesa können
Ústny prejav: Organizujeme piknik (rozhovory)
Gramatika: slovesá s datívom a akuzatívom
Počúvanie s porozumením: Zahráme sa volejbal?
Čítanie s porozumením: Sofiin e-mail
Písomný prejav: Môj výlet (e-mail priateľovi)
Nácvik písomného prejavu: písanie osobného e-mailu

KB str. 42/L33: 1,2

Nácvik výslovnosti: vetná melódia v rozkazovacom
spôsobe
Opakovanie lekcie

KB str. 38/1-3

Reálie: Súťaže mladých hudobníkov

KB str. 39/1-3

Projekt: Ako dobre poznáš Nemecko? (kvíz)

AB str. 57-58/1-3

Tréning zručností

AB str. 59/1-5

Opakovanie modulu: Toto už vieš!

▪ podmieňovací spôsob II
slovesa können
▪ slovesá s datívom
a akuzatívom schicken,
schenken, zeigen, kaufen,
geben, schreiben
▪ slovná zásoba: voľný čas,
jazyky, podujatia

Žiak dokáže:
▪ zdvorilo o niečo
požiadať
▪ dať návrh
▪ povedať, že nerozumel
▪ požiadať niekoho, aby
hovoril pomalšie
▪ povedať, že niektorému
slovu nerozumie

Úvod do
modulu
L 34:
Zatmenie
slnka

KB str. 43/1-2

Čítanie s porozumením: Timov profil

KB str. 44-45/1-6
AB str. 60-62/1-8

AB str. 65/15-16

Počúvanie s porozumením: Úplné zatmenie slnka
Gramatika: nepriame otázky
Slovná zásoba: počasie
Ústny prejav: Počasie v Nemecku
Čítanie s porozumením: Rolf Dahlke (interview)
Gramatika: slovesá s pevnými predložkami
Počúvanie s porozumením: Zatmenia slnka
Gramatika: slovosled v oznamovacej vete
Ústny prejav: Annin deň (rozprávanie)
Nácvik písomného prejavu: písanie SMS

AB str. 65/17-19

Nácvik výslovnosti: spoluhlásky n – r – l

KB str. 60/L34: 1,2

Opakovanie lekcie

KB str. 48-49/1-3
AB str. 68/1-3

Čítanie s porozumením: Menej odpadu. Nápady?
Ústny prejav: Projekty na zlepšenie život. prostredia
(diskusia)
Ústny prejav: Ako dlho...? (dialógy)
Gramatika: predložka seit + datív
Počúvanie s porozumením: Plány Tima a Fabia
Ústny prejav: Moje a tvoje priania (interview)
Gramatika: opytovacie zámeno aký?
Písomný prejav: Výmenná akcia v triede
Nácvik písomného prejavu: písanie odpovede na
správu
Počúvanie s porozumením: Sinin a Moritzov projekt
Gramatika: Predložka aus + datív
Slovná zásoba: vlastnosti predmetov
Nácvik výslovnosti: kombinácie spoluhlások qu – pf,
pf – f – p
Opakovanie lekcie

KB str. 46/7-9
AB str. 63/9-10
KB str. 47/10-12
AB str. 63-64/11-14

L 35: Nápady
k životnému
prostrediu

KB str. 49/4-6
AB str. 68-70/4-10
KB str. 50/7-8
AB str. 70-71/11-13
AB str. 72/14
KB str. 51/9-12
AB str. 72-73/15-18
AB str. 73/19-20
KB str. 60/L35: 1,2

▪ nepriame otázky
▪ slovesá s predložkami
sich interessieren für,
wissen über, sprechen
über, sich freuen auf,
sich beschäftigen mit,
mitmachen bei
▪ slovosled v oznamovacej
vete

Žiak dokáže:
▪ rozprávať o počasí
▪ vyjadriť záujem
▪ uvádzať údaje času a
miesta

▪ slovná zásoba: počasie,
opis zážitkov

▪ predložka seit + datív
▪ opytovacie zámeno aký?
▪ predložka aus + datív
▪ slovná zásoba: výmenné
projekty, vlastnosti
predmetov

Žiak dokáže:
▪ opísať projekt
▪ uviesť dĺžku trvania
niečoho
▪ pýtať sa na vlastnosti
a vedieť na podobné
otázky odpovedať

L 36: Škola,
škola!

KB str. 52-54/1-5
AB str. 76-80/1-13

AB str. 80/14
KB str. 54-55/6-7
AB str. 81/15

Opakovanie

Čítanie a počúvanie s porozumením: Gutenger-škola
Čítanie s porozumením: Známi obyvatelia Gutenbergu
Gramatika: predložka + opytovacie zámeno ktorý?
Ústny prejav: Zaujímaví ľudia (interview)
Nácvik písomného prejavu: písanie profilu

AB str. 81/16-18

Počúvanie s porozumením: Interview s pani Lechner
Písomný prejav: Najlepší priatelia (príbeh)
Počúvanie s porozumením: Najlepší priatelia (príbeh)
Nácvik výslovnosti: kombinácie spoluhlások mst - nst

KB str. 60/L36: 1,2

Opakovanie lekcie

KB str. 56/1-3

Reálie: Mládež skúma a báda

KB str. 57/1-3

Projekt: Objavitelia a ich objavy

AB str. 84-85/1-3

Tréning zručností

AB str. 86/1-5

Opakovanie modulu: Toto už vieš!

▪ predložka + opytovacie
zámeno ktorý?
▪ slovná zásoba: ročné
obdobia, školské oslavy

Žiak dokáže:
▪ informovať o živote
druhých osôb

