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5.1.3   Další cizí jazyk - Německý  jazyk  
 
Učební plán předmětu 

 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

0 0 0 0 0 0 0+2 0+2 0+2 

 
Vyučovací předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně ve 7. – 9. ročníku. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídě se žáci na výuku nedělí. 

Důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků, čemuž je podřízena i výuka gramatiky. Žáci by se měli dorozumět s cizinci v běžných životních situacích, 

jednoduchým způsobem s nimi pohovořit o tématech odpovídajících věku a zájmu dětí. Žáci porozumí čtenému textu, který 

odpovídá jejich jazykové úrovni. Seznamují se s reáliemi německy mluvících zemí, prohlubuje se vztah k jiným zemím a kulturám. 

 

V předmětu uplatňujeme metody a formy práce, postupy a aktivity, které vedou k naplňování klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení – 

- výrazná motivace, prožití úspěchu všem 

- čtení s porozuměním, práce s textem, vyhledávání informaci včetně internetu 

- práce ve dvojicích, projekty 

- prezentace vlastních výsledků, tvořivost, referáty 

- vlastní hodnocení a sebehodnocení 

Kompetence k řešení problému – 

- ve velké míře problémové úlohy z praktického života 

- získávání informací z různých zdrojů včetně internetu 

- zapojování žáků do soutěží, netradiční úlohy 

Kompetence komunikativní – 

- vhodná komunikace se spolužáky, učiteli, s ostatními dospělými 

- neustálé rozšiřování slovní zásoby, dostatečný prostor pro vyjádření svých myšlenek 

- písemné prezentování výsledků vlastní práce – nástěnky 

Kompetence sociální a personální – 

- sebepoznání jako základ vztahu s jinými 

- používání skupinové práce, vzájemné pomoci při učení 

- v modelových situacích si zkusit různé sociální role 

Kompetence občanské – 

- respektování individuálních rozdílů mezi lidmi 
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- seznamování se a respektování kultury jiných národů 

 

 

 

Výstupy Učivo 

POSLED S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou 

pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

 

MLUVENÍ 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných 

témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a podobné otázky 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním 

 

7. ročník 

Tematické okruhy:   

Vstupní audioorální kurz (abeceda, pozdrav, dny v týdnu, čísla do 20, 

jména), zvuková a grafická podoba jazyka, výslovnost 

Já a moje rodina (pozdravy,  poděkování, vyplnění formuláře, představování, 

adresa , tvorba jednoduché věty a W otázky, věta jednoduchá, mein, dein, sein 

ihr, sloveso v přít. čase, ich mag, vazba von ), povolání 

Moji přátelé (časové údaje, jednoduchý popis kamaráda, co mám nebo nemám 

rád,  gern – am liebsten), práce se slovníkem 

Škola (pojmenování školních potřeb, ptát se na předměty, jednoduchý popis 

věci-zvířat, přikázat někomu něco, člen určitý, zápor kein) 

Moje koníčky (popsat své koníčky a svůj denní program, telefonování, e-mail) 

 

 

8. ročník 

Tematické okruhy: 

Mám počítač (co dělám na počítači, co kdo kupuje, fotografuje nebo maluje,  

zvířata, psaní dopisu o sobě. 4.p. podst.jm.) 

Kde a kdy ( napsat jednoduchou pozvánku, domluvit si  

schůzku, dotázat se a odpovědět na přesný čas, počítání do sta, určit roční 

období a měsíce, předložka um a im) 

O prázdninách (vyjádřit cíl cesty, zakoupit jízdenku, zajistit ubytování, napsat 

pozdrav z prázdnin, důležité zeměpisné údaje, ich möchte, sloveso fahren) 

U nás doma (popsat jednoduše svůj pokoj, vyjádřit svá přání, popsat činnosti 

během roku, časování neprav.sloves) 

Jak se dostanu …(zeptat se na směr cestu, popsat cestu, přijmout a odmítnou 

pozvání, předložky se 3. a  4. p.) 
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pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným 

tématům 

 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má 

k dispozici vizuální oporu, a vyhledává v něm požadovanou 

informaci 

 

 

PSANÍ 

Očekávané výstupy – 3. období 

žák 

 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, 

školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

 

9. ročník 

Tematické okruhy: 

Můj den  (vyprávět o průběhu svého dne, hovořit o svém jídelníčku, nákupy, 

pojmenovat své povinnosti, pracovat s časovými údaji a číslovkami nad sto, 

sloveso essen, müssen) 

Můj týden (popsat svůj týdenní program, rozvrh hodin, popsat práci ve škole, 

domluvit si schůzku, slovesa können, dürfen, podmětt man) 

Co tě bolí? (popsat části těla, vyjádřit, co koho bolí, vyprávět jednoduchý 

příběh, dát někomu pokyn-příkaz, sein a haben v préteritu, osobní zájmena) 

Ve městě a na vesnici  (požádat o informaci, popsat cestu a místo kde bydlím, 

vyjádřit kam a čím chci jet, sloveso wollen, spojka deshalb), dopravní 

prostředky 

Počasí dnes (mluvit o počasí, popsat svoje oblečení, jednoduše popsat událost, 

popřát ústně i písemně) 

Zase prázdniny ( mluvit o svých plánech na prázdniny, vyjádřit, co se mi líbí, 

popsat události v minulém čase – perfektum, stupňování příd. ) 

 

 

 


