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KONCEPT VÝCHOVY A VZDELÁVANIA TRIEDY S ROZŠÍRENOU  

VÝUČBOU NEMECKÉHO JAZYKA  

ZŠ Ivana Bukovčana 3, Devínska Nová Ves 
 
 

„Dieťa potrebuje a očakáva silnú, aktívnu centrálnu osobu, na ktorej periférii je 
jeho miesto“ (Jean Liedloffová) 

 
 

 Základná myšlienka 

Deti potrebujú, aby sme plnili ich očakávania a umožnili im čo najlepší rozvoj ich 
schopností, potrebujú spoločníkov a vhodné príklady prirodzeného sociálneho 
chovania. 
Učenie má byť zábavné a hravé, má umožniť každému žiakovi priestor, čas a 
pokoj pre jeho kreativitu a jeho komplexný vývoj. Kontakt malých detí s cudzím 
jazykom znamená otvoriť sa nepoznanému, prekonať hranice a rásť. 
Sprostredkovanie cudzieho jazyka popri materskej reči už v detskom veku je 
kľúčovou kompetenciou pre rozvoj dobrých komunikačných schopností v 
budúcnosti a je tým najlepším prostriedkom pre rozvoj pamäte. Typickými 
vlastnosťami detí vo veku 6 – 8 rokov sú zvýšená aktivita, pokusy a ochota 
rozprávať a potreba napodobňovať. Využívaním týchto vlastností sa učenie stane 
uvedomeným a motivujúcim. 
Otvorenie triedy s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka na ZŠ Ivana Bukovčana 
3  je úspešným pokračovaním podpory bilingválnych tried v materských školách 
Nadáciou Volkswagen Slovakia. Cieľom je zintenzívniť vyučovací proces 
prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích aktivít, pestrou hravou formou výučby, 
aktívnym zapájaním sa do zaujímavých projektov a prostredníctvom moderných 
vyučovacích metód vždy s ohľadom na žiaka ako na jedinečnú osobnosť. Žiaci sa 
dostávajú do kontaktu s cudzím jazykom prostredníctvom nemecky hovoriacej 
učiteľky, v autentických situáciách bez tlaku napríklad počas výletov a  pri hrách a 
súťažiach so žiakmi spriatelených rakúskych škôl. Vzdelávanie podporuje moderné 
vybavenie – interaktívna tabuľa, ktorá umožňuje realizovať teóriu v praxi. 
 

 

 Koncept predmetu Nemecký jazyk a ciele 

Koncept výučby predmetu Nemecký jazyk sa skladá vždy z dvoch vyučovacích 
hodín týždenne. Predmetom sú nasledovné tematické celky: Ja, osobné údaje; 
Škola; Priatelia a hry; Zvieratá; Jedlo, ovocie a zelenia; Ľudské telo; Školské 
činnosti; Moja rodina; Sviatky a oslavy; Ročné obdobia. Žiaci získavajú základné 
vedomosti a zručnosti a nadobudnú slovnú zásobu v rozsahu asi 200 slov 
základnej slovnej zásoby z nasledovných tém: Pozdravy a predstavenie, Čísla a 
farby, Dopravné prostriedky, Školské potreby, Moja trieda, Pokyny a inštrukcie, 
Hry, Hračky, Voľný čas, Domáce zvieratá, Mikuláš, V Zoo, Vianoce, Ovocie, 
Zelenina, Jedlo a chute potravín, Stolovanie, Časti ľudského tela, Zdravie a 
hygiena, Školské činnosti, Auto, Činnosti vo voľnom čase, Moja rodina, 
Narodeniny, Oslava, Pocity, Ročné obdobia, Počasie. 
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Učebné materiály obsahujú pracovný zošit pre deti TAMTAM s integrovanými 
cvičeniami na poznávanie nemeckej abecedy ako prvý krok k čítaniu. Tento 
ucelený kurz TAMTAM zahŕňa hry, piesne, cvičenia na výslovnosť a scénky. Ako 
doplnkový materiál slúži: Nemčina so zajačikom Hans Hase (obsahuje bábku 
zajačika, CD, rôzne plagáty a obrázky veľkých formátov, pracovné listy), pestré 
pracovné listy s názvom KIKUS a krásne nemecké piesne. 
Žiak a jeho správanie, zážitky, potreby a záujmy determinujú vyučovací proces, 
ktorý je zameraný na dosiahnutie nasledovných cieľov: 
 
Všeobecné ciele 

- vzbudiť záujem o cudzie jazyky 

- vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie 

- rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov 

- podporovať všestranný rozvoj: kognitívny, sociálny, emocionálny, osobnostný 

- rozvíjať interkultúrnu kompetenciu 

- rozvíjať počúvanie s porozumením, rozprávanie, postupne zaraďovať čítanie s 

porozumením a písanie 

- využívať medzipredmetové vzťahy (Hudobná výchova, Výtvarná výchova, 

Dramatizácia, pohyb) 

Sociálne ciele 
- akceptovať seba ako súčasť skupiny a uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť 

- zmysluplne pracovať s partnerom a v skupine 

- pomáhať iným, povzbudiť ich 

- rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť, prevziať zodpovednosť za seba 

- vedieť sa prispôsobiť a presadiť 

- požičať niečo, poprosiť o niečo, ospravedlniť sa 

- rozpoznať a akceptovať chyby 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 
Žiak dokáže: 

- porozumieť najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a slovné spojenia a neskôr 

ich použiť v jednoduchých vetách 

- ovláda výslovnosť naučenej slovnej zásoby 

- spájať písmená 

- pomenovať predmety 

- pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa 

- predstaviť seba a iných 

- porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne 

- jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov 

- odpísať známe písmená, neskôr slová 

- identifikovať vypočuté známe slová, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché 

vety 
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- spievať nemecké detské piesne a hrať nemecké hry 

- porozumieť jednoduchým pokynom 

- vyhľadávať známe slová, prečítať jednoduché slová a vety 

- klásť jednoduché otázky z oblasti každodenného života a osobných záujmov 

- vyjadriť, čo má a čo nemá rád 

- používať základné číslovky 

- porozumieť časovým údajom dňa 

- napodobniť krátky dialóg 

- správne odpísať všetky písmená abecedy, slová 

 

 Koncept predmetu Výtvarná výchova a ciele 

Výtvarná výchova rozvíja osobnosť žiaka, jeho cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, 
kreativitu a vedomé i nevedomé duševné aktivity. Žiak má prirodzený záujem o 
výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, má bohatú fantáziu a obrazotvornosť a 
zvedavo objavuje nové možnosti a vlastné spôsoby sebavyjadrovania. 
Koncept výučby predmetu Výtvarná výchova sa skladá vždy z jednej vyučovacej 
hodiny týždenne. Predmetom sú nasledovné tematické celky: základné prvky 
výtvarného vyjadrovania, kompozícia, podnety výtvarného umenia, výtvarné 
činnosti inšpirované dejinami umenia, podnety fotografie, podnety filmu a videa, 
podnety architektúry, podnety dizajnu, podnety elektronických médií, podnety 
tradičných remesiel, porovnávanie a kombinačné cvičenia, podnety hudby, 
podnety rôznych oblastí poznávania sveta, tradícia a identita, výtvarné hry.  
Výučba prebieha v slovenskom aj nemeckom jazyku a žiaci nadobudnú 
nemeckú slovnú zásobu k témam: farby a farebné tóny, nástroje, techniky, 
materiály, obľúbená hračka, prírodné materiály, rozprávka, rodina, Vianoce, 
architektúra, krajina, mesto, umelecké dielo, Veľká noc, ľudské telo, médiá, 
hudba, životné prostredie, školské prostredie, ZOO. 

 
Ciele: 
- poznávať výtvarný jazyk 

- poznávať kompozičné princípy a základné techniky a vedieť ich použiť  

- vedieť pomenovať zážitok z diela 

- rozvíjať tvorivosť, vnímanie, predstavivosť, fantáziu, kreativitu  

- formovať zručnosť prostredníctvom médií, nástrojov a techník  

- formovať kultúrne postoje a názory a hodnotové kritériá 

- formovať vzťah k tradícii 

- schopnosť porozumieť základnej slovnej zásobe v nemeckom jazyku  

- schopnosť porozumieť pokynom v nemeckom jazyku počas vyučovania  

- schopnosť hrať sa tvorivé výtvarné nemecké hry 
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 Koncept predmetu Telesná výchova a ciele 

Telesná výchova znamená pohybové zdokonaľovanie a prispieva k 
upevňovaniu             zdravia. Poskytuje elementárne teoretické a praktické 
vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, 
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného 
vzťahu k pohybovej aktivite. 

 
Koncept výučby predmetu Telesná výchova sa skladá vždy z dvoch vyučovacích 
hodín    týždenne. Predmetom sú nasledovné tematické celky: základné lokomócie 
a nelokomočné pohybové zručnosti, manipulačné, pohybové a prípravné športové 
hry, kreatívne a estetické pohybové činnosti, psychomotorické cvičenia a hry, 
aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti. 
Výučba prebieha v slovenskom aj nemeckom jazyku a žiaci nadobudnú 
nemeckú slovnú zásobu k témam: šport, športová terminológia, pokyny, 
zdravie, ľudské telo, voľný čas, hry, ročné obdobia, prostredie, kamaráti.  

 
Ciele: 
- stimulovať reč a myslenie 

- podporovať sebapoznávanie a sebakontrolu 

- rozvíjať aktivitu, kreativitu a fantáziu pri pohybe 

- formovať pozitívny vzťah k pohybu a športu 

- podporovať získavanie poznatkov o vplyvu pohybu na zdravie  

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti  

- radostné prežívanie pohybovej činnosti 

- osobnostný rozvoj 

- rozvoj motoriky 

- podporovať rozvoj tolerancie a motivovať k tímovej práci  

- porozumieť základnej športovej terminológii a slovnej zásobe v nemeckom 

jazyku a neskôr ju použiť 

- schopnosť hrať nemecké športové a pohybové hry  

- porozumieť pokynom v nemeckom jazyku počas vyučovania 

- schopnosť porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať v nemeckom 

jazyku 

 
 
 Náuka o prírode a projekt „Malí bádatelia“ 

Súčasťou školského klubu detí je Náuka o prírode a projekt „Malí bádatelia“. 
Výučba nemeckého jazyka prebieha len hravou formou pri rôznych tvorivých, 
pohybových, výtvarných aktivitách a počas jednoduchých pokusov. Projekt „Malí 
bádatelia“ umožňuje žiakom, aby sa sami aktívne zapojili do procesu bádania. 
Projekt žiakom sprostredkuje prírodné, matematické a technické témy. Pri 
spoločnom spontánnom učení a bádaní žiaci objavujú a spoznávajú ako fungujú 
prírodné a fyzikálne zákony a nadobúdajú zručnosti pri technickom konštruovaní. 
Deti experimentujú s radosťou, zvedavosťou a nadšením. Touto zaujímavou 
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formou a spojením jednotlivých oblastí s nemeckým jazykom dosiahneme 
komplexný rozvoj žiaka.  
 
Ciele: 

- rozvoj kognitívny, osobnostný, sociálny  

- rozvoj jemnej motoriky a zručnosti s nástrojmi a materiálmi 

- osvojenie si poznatkov o prírode, z matematiky a techniky 

- rozvoj samostatnosti 

- schopnosť porozumieť pokynom v nemeckom jazyku 

- schopnosť porozumieť základnú slovnú zásobu v nemeckom jazyku 

- rozvoj analytického a logického myslenia 

- sebareflexia 

 
 Metódy výučby (Intuitívna pedagogika ako inšpirácia) 

Intuitívna pedagogika 
Táto pedagogika sa vyvinula vo Švédsku, krajina, ktorá má školský systém na 
vysokej úrovni a využíva pokrokové, účinné výchovné a vzdelávacie metódy. 
Jednou z nich je alternatívna intuitívna pedagogika. Tento smer vtiahne učiteľa do 
detského sveta zmysluplných hier a východiskom je plné pochopenie detského 
vnímania sveta. K základným princípom patrí neuplatňovanie moci nad dieťaťom, 
deti rozhodujú o priebehu vyučovacej aktivity. Deti sa dostávajú k poznaniu 
prostredníctvom rôznorodých činností a hier, pri ktorých je plná ich pozornosť. V 
prvom rade ide o rozvoj zmyslovej pozornosti a intuície. Deti sa naučia intuitívne 
rozlišovať, čo je v danej situácii vhodné a správne. Je to vzájomná súhra učiteľa a 
žiaka, objavovanie jeho vrodených daností v maľovaní, spievaní, komunikácii 
prostredníctvom cvičení a hier. 
Bilingválne vzdelávanie 
Výučba nemeckého jazyka prebieha v slovenskom aj nemeckom jazyku. Výhoda z 
výučby druhého jazyka v ranom období života, keď sú deti dokonale pripravené 
naučiť sa akúkoľvek reč, je ďaleko väčšia, ako len prirodzené osvojenie si slovnej 
zásoby a prízvuku. Výsledky psychologických výskumov poukazujú na to, že deti 
vychovávané v bilingválnych domácnostiach majú zvýšenú mentálnu kapacitu, 
vedia dlhšie udržať pozornosť a sú úspešnejšie v plánovaní svojej budúcnosti. Deti 
odmalička vystavené dvom jazykom sú mentálne flexibilné, kreatívnejšie a 
rozumovo sa vyvíjajú často rýchlejšie ako ich jednojazyční rovesníci. Deti stratia 
zábrany z cudzej reči a bez námahy absorbujú hovorený nemecký jazyk. Pomáhať 
nám bude metodická pomôcka – bábka zajačika Hans Hase, ktorý bude s deťmi 
rozprávať len nemecky. 
 
Naratívnosť a zážitkové učenie 
V 1. a 2. ročníku sa uprednostňuje počúvanie s porozumením a rozprávanie. 
Dôležitú úlohu zohráva rytmus, intonácia, mimika a gestikulácia. Prvé kontakty s 
jazykom prebiehajú na báze naratívnosti (rozprávania), jazyk v ucelenom 
kontexte. Dôraz kladieme na zážitkové učenie všetkými zmyslami, emocionálnym 
cítením a v hre. Toto nám umožňuje rozšírenie výučby nemeckého jazyka aj do 
predmetov Telesná výchova, Výtvarná výchova, Náuka o prírode a projekt „Malí 
bádatelia“ Súčasťou procesu sú teda aj pohybové aktivity a každá vyučovacia 
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hodina je rozčlenená na zaujímavé veselé kratšie činnosti. Vyučovanie prebieha v 
atmosfére bez strachu a stresu v primeranom tempe. 
 
Autonómnosť a humanizácia vo vyučovaní 
K tejto metóde patria nasledovné formy vyučovania: učenie sa na stanovištiach, 
voľná (slobodná práca), projektová práca. Uplatňuje sa princíp samostatnosti, 
individuálnosti, sebakontroly, učenie sa všetkými zmyslami, kooperácia a 
solidarita. 
Učenie sa na stanovištiach 
Na každom stanovišti sú rozložené úlohy, ktoré vychádzajú z jednej centrálnej 
témy a sú jej podriadené. Žiaci postupujú od stanovišťa k stanovišťu, kde riešia 
úlohy individuálne, v dvojiciach alebo v malých skupinkách a sami si ich aj 
kontrolujú. 
Pri projektovej práci sa žiaci zapájajú do zaujímavých projektov, pričom učiteľ 
žiakom len pomáha. Výsledkom je model, koláž alebo prezentácia výsledkov 
z experimentovania. 
 
 

 Pedagogické princípy 

Princípom procesu vyučovania je orientácia na žiaka. Vyučovanie prebieha v 
uvoľnenej a priateľskej atmosfére, učiteľ vystupuje ako koordinátor, hlavnými 
aktérmi sú žiaci. Vyučovanie vychádza z modelových situácií blízkych reálnemu 
životu. Vo vyučovaní nemeckého jazyka sa žiaci učia v dvoch skupinách, aby mal 
každý žiak dostatok priestoru prejaviť sa a učiteľ možnosť individuálneho prístupu.  

 Deti majú bohaté skúsenosti a kompetencie, na ktoré treba nadviazať 
 Deti sa chcú učiť samé od seba 
 Deti sa chcú aktívne zúčastňovať na svojom vzdelávaní 
 Každé dieťa sa líši svojou osobnosťou a individualitou od ostatných detí 
 Deti majú svoje práva 

 
 Spolupráca učiteľov a rodičov 

Dobrá vzájomná spolupráca školy, učiteľov a rodiny má výrazne pozitívny vplyv 
na úspešnosť detí v škole: zlepšuje motiváciu žiakov pre učenie a ich disciplínu v 
procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť detí, znižuje a 
odstraňuje problémy v správaní. Zahŕňa systematické poskytovanie informácií 
rodičom, programy spolupráce rodičov a učiteľov, aktívna spolupráca rodičov na 
dianí školy, vzdelávanie rodičov a odborníkov navzájom, skupinové a individuálne 
formy spolupráce s rodičmi (rozhovor). 
 
 
 
 
 

„Pokiaľ učitelia zmenia svoj vzťah k deťom a budú im k dispozícii, budú deti 
využívať svoj vlastný potenciál … „(Jean Liedloffová) 

 
 


