
šk. rok 2018/2019    8. roč.   nemecký jazyk 

úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov), 

Rozvíjajúce ciele, stratégia vyučovania, požiadavky na výstup a predmetové kompetencie, ktoré 

vychádzajú z kľúčových kompetencií  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri pouţívaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa vyuţíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad 

komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych 

podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si 

vytvára alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie 

stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn 

vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom 

jazykového vzdelávania na báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:. 

 • dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, ktorí 

sú v jeho vlastnej krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným jazykom 

a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

Všeobecné kompetencie  

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

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich  rozvíja tak, 

aby dokázal:    

•  vedome získať nové vedomosti a zručnosti,  

 •  opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 •  uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 •  opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a pouţívať,   

•  pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 •  dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom,  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 informácií,  

 •  pochopiť zámer zadanej úlohy,   

•  účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,   



•  aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk,   

•  pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

•  byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

Komunikačné jazykové kompetencie  

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

konkrétnych jazykových prostriedkov. Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje 

komunikačné správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom 

hovorí.  

1 Jazyková kompetencia   

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich  rozvíja tak, aby 

dokázal používať:    

•  bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých  komunikačných 

potrieb obmedzeného charakteru,  

 •  základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom  naučených 

slovných spojení a výrazov,  

 •  vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich  predvídateľné 

základné komunikačné situácie,  

 •  osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka  známych 

situácií a tém,  

 •  niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa  základných 

chýb, ale je mu rozumieť.    

2 Sociolingvistická kompetencia    

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej  si ich rozvíja 

tak, aby dokázal:    

•  komunikovať v bežných spoločenských  situáciách,   

•  jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.  výmena informácií, 

žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,  pozvanie, ospravedlnenie atď.,  •  

udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších bežných 

výrazov.    

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich  sa známych a 

bežných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je 

nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.    

 



 

3 Pragmatická kompetencia    

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich  rozvíja tak, 

aby dokázal:    

•  sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická  následnosť),   

•  funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na  jednoduché 

vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia,  rozčarovania, strachu, 

  •  vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,  

 •  použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho  rozhovoru,  

 •  používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných na  

vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.  

Komunikačné zručnosti  

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti).   

1 Počúvanie s porozumením    

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje  tak,  aby za 

predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná:    

•  dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

•  porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti  každodenného života,   

•  porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa  hovorí o 

predvídateľných kaţdodenných záležitostiach,   

•  vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,    

•  porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,   

•  rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,   

•  pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.     

2  Čítanie s porozumením    

Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú  frekventovanú  slovnú zásobu.    

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje  tak, aby:  

  •  dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,    

•  vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie,    



•  rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach,  akými sú 

ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,   

•  pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 

styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,  

 •  porozumel jednoduché osobné listy,  

 •  z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,  

 •  vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.      

3  Písomný prejav     

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje  tak, aby vedel:  

•  napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,  

 •  napísať jednoduché osobné listy,   

 •  zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho  zopakovanie a  

preformulovanie,   

 •  stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

 •  napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,   

 •  jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).    

4  Ústny prejav   Ústny prejav - dialóg    

Učiaci sa  dokáže komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú  jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 

zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať.   Učiaci sa na 

úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje  tak, aby dokázal: 

   •  zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,  

  • používať  jednoduché zdvorilostné formy oslovení,   

 •  sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia,  reagovať na ne,   

 •  povedať, čo sa mu páči a čo nie,  

 •  požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť.   

 Ústny prejav - monológ    

Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a  v škole, 

opis každodenných zvyklostí a  toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho  sledu 

jednoduchých slovných spojení a viet.   Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a 

ďalej si ich zdokonaľuje  tak, aby dokázal:   



 •  v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,   

•  jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,   

 •  komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých  slovných 

spojení a viet, 

  •  vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo školy     a 

voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,  

  •  opísať svoje plány a osobné skúsenosti.   

Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie   

  Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie 

všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, 

ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z 

nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných 

jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie 

je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre 

rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať 

príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa moţnosti jazykového prejavu rozširujú.  Jazykové 

prostriedky charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale 

prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový 

register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami 

SERR rekapituluje poţiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a 

umožňuje tieţ tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných cieľov. 

Jazyková a interkultúrna dimenzia umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najniţšej úrovne ovládania 

jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne 

kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej 

spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami.    Jazyková a 

interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj v rámci 

samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, 

DVD). Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ 

ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede.    


