
Činnosť komisie nemeckého jazyka v školskom roku 2021/2022 
 

 
 
 
Členovia  komisie  NEJ : 
   
Mgr. Martina Jánošová (NEJ – RUJ) 
Mgr. Daniela Gašparová (NEJ – TSV)              
Mgr. Radka Grosmannová (NEJ – ANJ) 
Ing. Ingrid Krajčiriková (NEJ – EKN) 
Mgr. Barbara Millerová (NEJ)  
Mgr. Jana Studénková (NEJ – TSV) 
Mgr. Roman Ševčík (NEJ – ANJ – GEG) 
 
Prehľad vyučujúcich NEJ v jednotlivých triedach 
 

1.A Ing. Ingrid Krajčiriková 3.B Mgr. Jana Studénková 

1.B Mgr. Daniela Gašparová 3.D 
Mgr. Barbara Millerová, 
Mgr. Martina Jánošová 

1.C Mgr. Barbara Millerová 

    
1.D Mgr. Daniela Gašparová 

    
2.A Ing. Ingrid Krajčiriková 4.A Ing. Ingrid Krajčiriková 
2.B Mgr. Barbara Millerová 4.B Ing. Ingrid Krajčiriková 
2.C Mgr. Barbara Millerová 4.C Mgr. Jana Studénková 

2.D Mgr. Daniela Gašparová 4.D 
Mgr. Radka Grosmannová, 
Mgr. Jana Studénková 

    
príma Mgr. Martina Jánošová kvinta Mgr. Roman Ševčík 

sekunda Mgr. Barbara Millerová sexta 
Mgr. Barbara Millerová, 
Ing. Ingrid Krajčiriková 

tercia Mgr. Barbara Millerová septima Mgr. Barbara Millerová 
kvarta Mgr. Martina Jánošová oktáva Mgr. Radka Grosmannová 

 
 
 
 
 
 



Rozsah učiva a časová dotácia 
 
Druhý cudzí jazyk nemecký sa vyučuje na osemročnom štúdiu gymnázia od prímy po kvartu 
s 2-hodinovou dotáciu a od kvinty po oktávu s 3 hodinovou dotáciou podľa inovovaného 
ŠVP.  
Na štvorročnom štúdiu sa vyučuje nemecký jazyk s 3-hodinovou dotáciou a päťročnom štúdiu 
po tretí ročník s 3-hodinovou dotáciou a vo štvrtom ročníku s 2-hodinovou dotáciou podľa 
inovovaného ŠVP. 
Komunikačné kompetencie sa vyučujú od  jazykovej  úrovne A1 až po B1, resp. B2. 
 
Voliteľné predmety 
 
V školskom roku 2021/2022 sa voliteľný predmet: Konverzácia v nemeckom jazyku – KNJ 
neotvára. 
Počet hodín: 2 
Ročník: 3. ročník a 4. ročník 
Učebnica: Nová maturita z nemčiny. 
Cieľ predmetu:  Zlepšiť  komunikačné schopnosti študentov v nemeckom jazyku.  
Konverzačné témy budú v súlade s katalógom cieľových požiadaviek na maturitu schváleným 
Ministerstvom školstva SR. Pri výučbe sa budú využívať aj texty z rôznych zdrojov (Internet,  
časopisy) týkajúce sa každodenných situácií s použitím modernej hovorovej nemčiny. 
Príprava na maturitné skúšky, praktické komunikatívne cvičenia, podpora talentov v druhom 
cudzom jazyku. 
Obsah vyučovania: Obsahom vyučovania budú maturitné konverzačné témy. 
 
V školskom roku 2021/2022 sa voliteľný predmet: Nemecký jazyk neotvára. 
Počet hodín: 4 
Ročník: 4. ročník 
Cieľ predmetu:  Zlepšiť  komunikačné schopnosti študentov v nemeckom jazyku a pripraviť 
žiakov na maturitu  
Obsah vyučovania: Obsahom vyučovania budú maturitné konverzačné témy vyučované podľa 
učebnice: Nová maturita z nemčiny. Príprava na maturitu z nemeckého jazyka. 
 
Ponuka krúžkov  
 
V školskom roku 2021/2022 sa otvárajú  záujmové krúžky:  
Moderné jazyky pre talentovaných žiakov. Konverzácia v jazyku nemeckom, 
francúzskom alebo talianskom. Zodp. p. Millerová 
Nemčina pre pokročilých. Zodp. p. Ševčík 
 
Učebnice a doplnková literatúra 
 
Pri výučbe NEJ sa používajú učebnice Motive, v triedach príma a sekunda Planet Deutsch 1 
a v triede oktáva Ausblick B2. Pre konverzáciu v nemeckom jazyku sa používa učebnica 
Nová maturita z nemčiny a rôzna doplnková literatúra, napr. časopisy, konverzačné príručky 
atď. 
 



   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kritéria hodnotenia - plán výkonov a stupnica známkovania 
 
Plán výkonov za  polrok. 
Príma – kvarta: minimum 5 známok 
1. ročník, kvinta – 4. ročník, oktáva: minimum 5 pre dvojhodinovú dotáciu 

                                         minimum 7 pre trojhodinovú dotáciu 

V druhom polroku 4. ročníka sa počet známok zníži na 5. 
Konverzácia v nemeckom jazyku:  

minimum 3 známky pre dvojhodinovú dotáciu a minimum 6 známok pre štvorhodinovú 
dotáciu 

 
Stupnica známkovania: 

100% - 90% výborný 
  89% - 75% chválitebný 
  74%-  60% dobrý 
  59% - 45% dostatočný 
  44% - 0% nedostatočný 

 
 
 
 
 



Odborné exkurzie  
 
Viedeň   -   exkurzia   pre III. ročník a septimu 
Bratislava   -   exkurzia   spojená s návštevou  divadelného predstavenia (podľa ponuky 
autorov z nemecky  hovoriacich krajín) 
 
Exkurzia Viedeň – fotogaléria 
 
Program:  

1. Prírodovedecké múzeum Viedeň 
Od 11.00 hod do 14.30 hod prehliadka jedného z najznámejších múzeí sveta. 
Uchováva takmer 20 miliónov objektov a niektoré zbierky sú 250 rokov staré. Žiaci si 
prezreli 6 oddelení: mineralogické, geologicko - paleontologické, prehistorické, 
antropologické, zoologické a botanické. K najzaujímavejším exponátom patria: 25 000 
rokov stará Venuša z Willendorfu, obrovské kostry dinosaurov, fosílie, najväčšia 
zbierka meteoritov na svete ( asi 900 exponátov) a najväčšia zbierka lebiek (43 000 
ks). Z minerálov upútal pozornosť žiakov obrovský topás vážiaci 117 kg a ešte ďalšie 
unikáty, ako napr. obnovená sála s expozíciou žralokov. Žiaci mali možnosť použiť 
mikroskopy a pozorovať hmyz, živé červy a zloženie vtáčieho pierka. Vyučujúci 
upozornili žiakov na zaujímavý exponát  Latimarie chalumnae, 170 cm dlhú a vážiacu 
60 kg. 

 
Resp. 
Umelecko-historické múzeum Viedeň 

Návštevníci môžu obdivovať zbierky: starovekého Egypta, Blízkeho východu, etruské, 
antické zbierky – Staroveké Grécko a Rím. Je tu aj zbierka mincí či sôch 
a dekoratívneho umenia. Základ zbierky obrazovej galérie tvoria diela, ktorého 
majiteľmi boli Habsburgovci – zbierka portrétov a stredovekých brnení. Možno tu 
obdivovať diela takých svetoznámych maliarov ako : Jan van Eyck, Albrecht Dürer, 
Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rafael Santi, Johanes Vermeer, Diego Velázquez, 
Pieter Brueghel - Kinderspiele. Žiaci absolvujú projekt Záhadné obrazy. 
 

  



2. Historické pamätihodnosti centra Viedne: od 15.00 do 16.00 hod. Napr.: 
Hofburg, dom sv. Štefana, kostol sv. Petra, Viedenská opera, Graben, radnica 
 

 
 

3. Vianočné trhy pred Viedenskou radnicou: od 16.00 do 17.00 hod 
Žiaci boli oboznámení s typickými ozdobami  a maškrtami vianočného trhu na 
Radničnom námestí.  
Hundertwasserhaus: od 17.00 do 17.30 hod 
Prehliadka obytného domu, ktorý je architektonickým unikátom a príkladom 
moderného bývania. 

 
 
Exkurzia rozvíja nielen medzipredmetové vzťahy, ale obohacuje žiaka o vzácne 
poznatky.  

 
Prehľad výsledkov vedomostných súťaží 
Dňa 9.2.2021 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku online formou. 
Zúčastnilo sa ho 8 študentov. Piati študenti boli pripustení aj k ústnej skúške a získali v 
krajskom kole Olympiády druhé, tretie a štvrté miesto. 
Kategória 1.C: Ella Marie Mináriková (S) – 2. miesto 
Kategória 2.A: Mia Mlynáriková (Sx) – 3. miesto 

 Martin Žilinka (II.D)  – 4. miesto 
Kategória 2.B: David Mladenov (O) – 3. miesto 
Kategória 2.C: Laura Sophie Mináriková (Ka) – 2. miesto 
Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 
 
Dňa 20.1 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku online formou. 
Kategória 1 A: Mário Stanček (S) – 2. miesto  
Kategória 1.B: Zoja Mlynáriková (K) – 2. miesto 
Kategória 2.A: Mia Mlynáriková (Sx) – 1. miesto 

 Martin Žilinka (II.D)  – 2. miesto 
Kategória 2.B:  David Mladenov (O) –1. miesto  

  Tereza Kubincová (O) – 2. miesto 


