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VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: NĚMECKÝ JAZYK 

Charakteristika předmětu: 

 

Vzdělávací obsah: 
Základem vzdělávacího obsahu předmětu Německý jazyk  je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk pro 2. stupeň ze 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Osvojování cizího jazyka poskytuje žákům předpoklady pro komunikaci v rámci integrované Evropy a světa, přispívá ke zvýšení 

mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak při dalším studiu. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných 

zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. 

Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích 

oblastí. 

Obsah výuky se koncentruje na základní řečové dovednosti, jež jsou zapotřebí v situacích, do kterých  

se může žák dostat při svých jazykových znalostech úrovně A1 (podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). 

Probíraným tematickým celkům odpovídá gramatika a slovní zásoba, které představují základní stavební kameny použitého jazyka. 

Výuka na úrovni A1 se soustřeďuje na porozumění slyšenému a čtenému textu, a to v běžných každodenních situacích, v menší míře 

na produkci a interakci. 

 

Cíle: 
- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, důležitého sjednocujícího činitele národního 

společenství 

- pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního  

i kulturního bohatství 

- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti 

- vnímání a postupné osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i prožitků a 

ke sdělování názorů 

- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci 
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interkulturní komunikace 

- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty různého 

zaměření  

 

 

Časová dotace:     
6. ročník –  0 hodiny   

7. ročník –  0 hodiny   

8. ročník –  3 hodin    

9. ročník –  3 hodiny  

  

Organizace výuky: 
Výuka je realizována formou vyučovací hodiny (45 minut) třikrát týdně, probíhá převážně v odborné učebně. Součástí vyučování 

německého jazyka je nejen vyučovací hodina, ale i příležitostné akce jako olympiáda, soutěže, výjezdy do zahraničí, exkurze, projekty 

apod. 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků 

(všichni vyučující při své práci využívají společné strategie – viz oddíl Charakteristika ŠVP kapitola 2 a tyto společné strategie dále 

konkrétně rozvíjejí pro předmět Německý jazyk): 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

KOMPETENCE K UČENÍ - rozvíjíme dovednost vyhledávání, třídění, posuzování a srovnávání informací z různých zdrojů 

- zařazujeme do výuky práci s textem – hlavní myšlenky, interpretace textu 

- rozvíjíme vnitřní motivaci k učení – rozhovor, kooperativní učení, práce s chybou 

- vedeme žáky k hodnocení a sebehodnocení výsledků vlastního procesu učení 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 

PROBLÉMŮ 

 

- vedeme žáky k hledání souvislostí – vyhledávání ve zdrojích informací, porovnávání a skládání 

informací 

- zařazujeme problémové úlohy založené na samostatnosti v řešení problému – vlastní výzkumy, 

četba, samostudium, vlastní úsudek 
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KOMPETENCE 

KOMUNIKATIVNÍ 

 

- Rozvíjíme u žáka schopnost účinně, souvisle, výstižně a správně komunikovat – naslouchání, 

dramatizace, mluvní cvičení, rozhovor 

- Využíváme komunikačních technologií 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ 

 

- Zařazujeme formy práce, které umožňují žákovi pracovat samostatně i v týmu – samostudium, 

skupinová práce, kooperativní učení, diskuse 

- Rozvíjíme organizační schopnosti – organizace a rozdělení rolí ve skupině, střídání rolí, vedení 

diskuse, řešení problémových situací 

- Vedeme žáka k respektování pravidel 

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 

- Podporujeme a rozvíjíme zájem o dění v zahraničí - poznávací zájezdy, korespondence v cizím 

jazyce 

- Vedeme k respektování individuálních rozdílů -  projekty k poznávání jiných kultur 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 

- Rozvíjíme samostatnost, odpovědnost, soběstačnost, samostatnou práci 

- Při práci ve skupině vedeme žáky ke stanovení a dodržování pravidel, rozdělení práce a 

stanovení odpovědnosti 

KOMPETENCE DIGITÁLNÍ - Vytváříme předmětové skupiny v prostředí MS TEAMS, kde dostávají žáci prostor pro 

moderovanou diskuzi, čím je vedeme i k etickému chování na internetu, sdílíme zde navzájem 

studijní a jiné materiály, řešíme problémy, zveřejňujeme zadání  

- Posilujeme v žácích efektivní komunikaci skrz elektronické systémy, jakými jsou např. MS 

OUTLOK či MS TEAMS, dbáme na formální úpravu této komunikace a učíme žáky usnadňovat 

a zefektivňovat si práci 

- Podporujeme u žáků efektivní hospodaření s časem, jeho organizaci a plánování pomocí 

aplikací Kalendář v MS OUTLOOK, TEAMS, ukazujeme jim vzájemnou propojenost systémů a 

využití v mobilních zařízeních 

- Dáváme žákům možnost odevzdávat písemné úkoly v elektronické podobě (např. v MS WORD) 

a skrz elektronické komunikační platformy, čímž je vedeme k efektivnímu, ekonomickému i 

ekologickému myšlení, dbáme nejenom na obsahovou, ale i formální a grafickou stránku díla, 

seznamujeme žáky s postupy, jak zefektivnit a zkvalitnit své výstupy  

- Vytváříme s žáky komplexní prezentace v MS POWERPOINT, v nichž zapojují zdroje 

audiovizuální povahy a grafické nástroje, kterými vytváří prezentaci interaktivní a vkusnou 

zároveň 
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- Nabádáme žáky k digitální archivaci svých prací, k jejich pravidelnému zálohování a zároveň 

jasné strukturaci v prostředí cloudového úložiště ONEDRIVE  

- Pro žáky připravujeme kontrolní kvízy a práce v MS FORMS a zároveň vedeme žáky k tvorbě 

vlastních děl pro práci se spolužáky v hodině pomocí daného programu  
- Žáky a jejich zákonné zástupce informujeme o dosažených výsledcích elektronickou formou 

 

Průřezová témata 

 
1. Osobnostní a sociální výchova 

1.1. Rozvoj schopností poznávání  - komunikace, hodnocení, sebehodnocení, otázky a odpovědi 

1.2. Sebeorganizace -  systém hodnocení, formy práce, pravidla v rámci skupinových prací, návrhy a žádosti 

1.3. Komunikace – konverzace, skupinové rozhovory, otázky a odpovědi 

1.4. Kooperace – spolupráce a rozdělení rolí 

1.5. Řešení problémů s rozhodovací dovednosti – popis a řešení situací, žádost o něco, vyjádření souhlasu či nesouhlasu 

 

2. Výchova demokratického občana 

2.1 Občanská společnost a škola – život ve škole, pravidla a možnosti 

2.2 Občan, občanská společnost a stát - ČR X Německo X Rakousko X Švýcarsko 

2.3 Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – vyjádření názorů, řešení problémů a situací 

 

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

3.1 Evropa a svět nás zajímá – Německo, Rakousko, Švýcarsko a další země, zprávy ze světa, novinky, sportovní utkání 

3.2 Jsme Evropané – projekt o ČR 

3.3 Objevujeme Evropu a svět – Evropa a její státy, které jsme navštívili 

 

4. Multikulturní výchova 

4.1. Kulturní diference – ČR X Německo – zvyky a tradice, porovnání 

4.2. Lidské vztahy – moje rodina a kamarádi, ohleduplnost a kooperace 

4.3. Multikulturalita – internacionalismy, rakouská němčina 

 

5. Environmentální výchova 
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5.1. Ekosystémy – příroda a okolí, ve kterém žijeme 

5.2. Lidská aktivita a problémy životního prostředí – roční období a počasí, ochrana ŽP 

5.3. Vztah člověka a prostředí – život ve městě a na venkově 

 

6. Mediální výchova 

6.1. Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení – rozvoj čtenářské dovednosti, časopisy, aktuality a zprávy 

6.2. Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality – reportáž z okolí, ze školy, z centra města o probíhajícím aktuálním dění 

6.3. Tvorba mediálního sdělení – pozvánka, rozhovor, reportáž, prezentace 

6.4. Práce v realizačním týmu – umění pracovat a tvořit v týmu 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Německý jazyk 

8. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 
DCJ-9-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  

DCJ-9-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů  

DCJ-9-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá 

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 
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Výstupy z RVP: 

DCJ-9-3-01 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

DCJ-9-3-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci 

 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

DCJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-4-03 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Poslech s porozuměním: 

- Žák se seznámí se základními 

jednoduchými pokyny učitele, které jsou 

pronášeny pomalu, s pečlivou 

výslovností a za podpory gest a 

vizualizace 

- Snaží se reagovat na pokyny 

- Seznámí se se zvukovou podobou jazyka, 

snaží se porozumět opakujícím se slovům 

a větám 

- Vyvodí význam internacionalismů za 

pomoci znalostí z češtiny a angličtiny 

- Seznámí se se základními reáliemi 

německy mluvicích zemí 

Mluvení: 

- Žák opakuje první německá slovíčka 

- Seznámí se se základy německé 

výslovnosti  

Čtení s porozuměním 

První kontakt s němčinou 

Zvuková a grafická podoba jazyka: německá 

abeceda a hláskování, základní výslovnostní 

návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou 

podobou slov, přehlásky 

Abeceda, hláskování, internacionalismy 

Zajímavosti D-A-CH 

Jazykolamy  

Číslovky do 10 

Barvy  

září 

 

ČJ, AJ: abeceda, 

hláskování, 

internacionalismy, 

slova přejatá 

 

Z: názvy států, 

informace o 

Německu, 

Rakousku, 

Švýcarsku 

 

M: číslovky do 10 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.3 

Výchova 

demokratického občana 

 2.2 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.3 

Multikulturní 

výchova 

4.3 
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- Žák vyvodí význam internacionalismů za 

pomoci znalostí z češtiny a angličtiny 

- Seznámí se se základními reáliemi 

německy mluvicích zemí 

- Seznámí se se základy grafické podoby 

jazyka 

Psaní 

- Žák v písemné komunikaci správně 

napíše názvy německy mluvicích zemí 

VV: barvy 

 

 

 

 

Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí pozdravům a základním 

jednoduchým frázím při představování  

- Z hlásek složí slovo 

- Rozumí číselným údajům do 2000 

- Rozumí základním pojmům v tématu 

záliby 

- Rozumí označení vybraných zemí 

- Rozumí přítomným tvarům vybraných 

sloves v jednotném a množném čísle  

Mluvení: 

- Žák vhodně užívá pozdravy, 

seznamovací fráze 

- Správně vyhláskuje libovolné slovo 

- Vhodně označí vybranou zemi a uvede 

správný úřední jazyk 

- Správně používá číselné údaje do 2000 

- Vhodně užívá přítomné tvary sloves a 

správný slovosled 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí pozdravům a základním 

jednoduchým frázím při představování 

- Seznamuje se s grafickou podobou slov 

- Rozumí číselným údajům do 2000 

- Rozumí základním pojmům v tématu 

záliby 

Pozdravy  

Seznamovací fráze 

Osobní údaje (jméno, věk, číslo mobilního 

telefonu, e-mail, koníčky 

(oblíbené/neoblíbené) – mögen v jednotném 

čísle) 

Hláskování 

Země a jazyky (man spricht…) 

Hodnocení (ich finde…)  

Číselné údaje do 2000 

Sloveso sein 

Přítomné tvary vybraných sloves 

Přímý a nepřímý slovosled 

Otázky zjišťovací a doplňovací 

Zápor s nicht 

Předložky in a aus 

Spojky und, aber, oder 

Přivlastňovací zájmena mein, dein 

2. pád osobních jmen 

 

říjen - leden 

 

ČJ, AJ: abeceda, 

hláskování 

 

Z: názvy států, 

úřední jazyky 

 

M: početní výkony  

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi 
 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3, 

1.5 

Výchova 

demokratického občana 

 2.3 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

Mediální výchova 

6.1 
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- Rozumí označení vybraných zemí 

- Rozumí přítomným tvarům vybraným 

sloves v jednotném a množném čísle  

Psaní 

-  Žák v písemné komunikaci gramaticky a 

formálně správně používá  pozdravy a 

seznamovací fráze (SMS, chat, stručný 

mail) 

- Správně používá číslice do 2000 

- Žák vhodně užívá přítomné tvary sloves 

a správný slovosled 

Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Vánoce 

- V poslechu písní se orientuje pouze na 

základní kostru, refrén, podobnost 

s českými koledami, doplňování 

srozumitelných slov do textu podle 

nabídky 

Mluvení: 

- Žák správně označí pojmy související s 

Vánocemi 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Vánoce 

- V jednoduchých textech se orientuje 

pouze na základní kostru, umí odpovědět 

na jednoduché otázky, doplní slova do 

textu podle nabídky 

Psaní 

- Žák napíše jednoduché přání k Vánocům 

Základní slovní zásoba k tématu Vánoce 

Koledy  

Jednoduché texty, komiksy 

 

 

 

prosinec 

 

HV: koledy 

 

RV a VkO: zvyky a 

svátky (Vánoce) 

 

VV: obrázkový 

slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi,  

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3 

Výchova 

demokratického občana 

 2.2 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Mediální výchova 

6.1 
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Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu škola 

- V poslechu rozlišuje názvy dní v týdnu 

- Rozlišuje tykání/vykání  

- Identifikuje barvy 

Mluvení: 

- Žák umí popsat místnosti ve škole, školní 

předměty a školní pomůcky 

- Pojmenuje dny v týdnu 

- Pojmenuje základní barvy 

- Rozlišuje mezi tykáním/vykáním 

- Popíše svůj rozvrh rodin 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu škola 

- V textu rozlišuje názvy dní v týdnu 

- Rozlišuje tykání/vykání 

- Identifikuje barvy  

Psaní 

- Žák umí správně označit místnosti ve 

škole, školní předměty a školní pomůcky 

- Pojmenuje dny v týdnu 

- Pojmenuje základní barvy 

- Rozlišuje mezi tykáním/vykáním 

- Napsat krátký email, SMS, chat 

Místnosti ve škole 

Školní předměty 

Školní pomůcky 

Dny v týdnu 

Barvy 

Zuerst- dann- dannach 

Rozvrh hodin (řadové číslovky) 

Člen určitý a neurčitý 

Sloveso haben 

Am/ um/ im 

Slovesa unterrichten, rechnen, reden 

Zápor s kein 

Akkusativ 

Plural 

Vykání/ tykání 

 

únor - březen 

 

M: řadové číslovky 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VkO: organizace 

času v průběhu dne 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi 

 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

Výchova 

demokratického občana 

 2.1, 2.3 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

Mediální výchova 

6.1 
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Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Velikonoce 

- V poslechu písní se orientuje pouze na 

základní kostru, refrén, doplní 

srozumitelná slova do textu podle 

nabídky 

Mluvení: 

- Žák správně označí pojmy související s 

Velikonocemi 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Velikonoce 

- V jednoduchých textech se orientuje 

pouze na základní kostru, umí odpovědět 

na jednoduché otázky, doplní 

srozumitelná slova do textu podle 

nabídky 

Psaní 

- Žák napíše jednoduché přání k 

Velikonocím 

Základní slovní zásoba k tématu Velikonoce 

Jednoduché texty, komiksy 

 

 

 

březen - duben 

 

VkO: zvyky a svátky 

(Velikonoce) 

 

VV: obrázkový 

slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi,  

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3 

Výchova 

demokratického občana 

 2.2 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.3 

Mediální výchova 

6.1 
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Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu jídlo a pití 

Mluvení: 

- Žák si umí objednat jídlo a nápoje  

- Umí mluvit o jídelníčku 

- Umí se zeptat na cenu 

- Umí vyjádřit, které jídlo má/nemá rád 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu jídlo a pití 

Psaní 

- Umí sepsat jídelníček s vybranými jídly 

- Umí vyjádřit, které jídlo má/nemá rád 

- Písemně komunikuje pomocí SMS nebo 

chatu na téma jídlo a nápoje 

Jídlo a nápoje 

Immer-oft-manchmal-selten-nie 

Möchten + Akk. 

Es gibt + Akk. 

Slovesa nehmen und essen 

Opakování učiva pomocí her, aplikací, 

mluvených textů  (videí) z internetu, 

poslechu písní 

 

 

 

duben - červen 

 

M: početní výkony, 

přepočítávání měny 

eura a koruny, 

počítání v obchodě a 

restauraci 

 

F: hmotnost 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: písemná 

elektronická 

komunikace, 

vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2., 1.3, 

1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického občana 

 2.1 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.3 

Mediální výchova 

6.2, 6.4, 6.3 
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9. ročník 

 

Tematický okruh:   Poslech s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 
DCJ-9-1-01 Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně  

DCJ-9-1-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu 

DCJ-9-1-03 Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat  

 

Tematický okruh:   Mluvení 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-2-01 Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.  

DCJ-9-2-02 Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 

DCJ-9-2-03 Odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá. 

 

Tematický okruh:   Čtení s porozuměním 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-3-01 Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům  

DCJ-9-3-02 Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům  

DCJ-9-3-03 Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci  

 

Tematický okruh:   Psaní 

 

Výstupy z RVP: 

DCJ-9-4-01 Vyplní základní údaje o sobě ve formuláři  

DCJ-9-4-02 Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat 
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DCJ-9-4-03 Stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

  

Školní výstup Učivo Poznámky 
(časové zařazení, 

mezipředmětové vztahy) 

Průřezová témata 

Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám týkajících se témat rodina, 

povolání, zvířata 

-  

Mluvení 

- Žák umí pojmenovat členy rodiny a 

jednoduše o nich hovoří 

- Umí pojmenovat základní povolání 

- Umí pojmenovat vybraná zvířata a 

jednoduše o nich hovoří 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí slovům a jednoduchým 

větám týkajících se témat rodina, 

povolání, zvířata 

Psaní  

- Žák umí napsat jednoduchý text o své 

rodině, vytvoří prezentaci 

Opakování učiva z 8. ročníku 

Rodina 

Povolání 

Zvířata 

Přivlastňovací zájmena v jednotném čísle 

Slovesa arbeiten, starten, finden 

Silná slovesa fahren, schlafen, waschen 

Podstatná jména s příponou in  

září - říjen 

 

ČJ: zájmena, 

přechylování 

podstatných jmen 

 

Z: názvy kontinentů 

 

PŘ: zvířata 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VkO: rodina, 

povolání 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického občana 

2.1, 2.3 

Multikulturní 

výchova 

4.2, 

Environmentální 

výchova 

5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.3, 6,4 
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Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě 

k tématu bydlení 

- Rozumí povelu a prosbě 

Mluvení 

- Žák umí pojmenovat základní místnosti 

v domě 

- Umí pojmenovat věci ve svém pokoji, 

řekne, kde co je 

- Umí vyjádřit povel nebo prosbu 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě 

k tématu bydlení 

- Rozumí povelu a prosbě v písemném 

projevu 

Psaní  

- Žák umí popsat základní místnosti 

v domě 

- umí sestavit jednoduchý text o svém 

pokoji 

 

Bydlení: místnosti v domě, nábytek, domácí 

práce 

Přivlastňovací zájmena v množném čísle 

Příslovce místa 

Způsobová slovesa müssen, können  

Slovesa putzen a gießen  

Rozkazovací způsob 

Wo? + 3. pád  

listopad - prosinec 

 

ČJ: zájmena, 

příslovce, místa, 

způsobová slovesa, 

rozkazovací způsob 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VkO: bydlení, 

domácí práce 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova 

demokratického občana 

 2.3 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

Environmentální 

výchova 

5.1, 5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.4 

 

Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Vánoce 

- V poslechu písní se orientuje pouze na 

základní kostru, refrén, podobnost 

s českými koledami, doplní srozumitelná 

slova do textu podle nabídky 

Mluvení: 

- Žák správně označí pojmy související s 

Vánocemi 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Vánoce 

Základní slovní zásoba k tématu Vánoce 

Koledy  

Jednoduché texty, komiksy 

 

 

 

prosinec 

 

HV: koledy 

 

VkO: zvyky a svátky 

(Vánoce) 

 

VV: obrázkový 

slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi  

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3 

Výchova 

demokratického občana 

 2.2 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1 
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- V jednoduchých textech se orientuje 

pouze na základní kostru, umí odpovědět 

na jednoduché otázky, doplní 

srozumitelná slova do textu podle 

nabídky 

Psaní 

- Žák napíše jednoduché přání k Vánocům 

 

 

Mediální výchova 

6.1 

 

 

Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí jednoduchým poslechovým 

textům k tématu denní program 

Mluvení 

- Žák umí jednoduchými větami hovořit o 

svém denním programu 

- Umí se zeptat na časové údaje a na otázku 

dokáže odpovědět 

- Umí si domluvit schůzku, místo a termín 

setkání 

- Požádá o dovolení 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí jednoduchým textům 

k tématu denní program, z textu vybere 

základní informace 

Psaní  

- Žák gramaticky a formálně správně 

sestaví větu se slovesem s odlučitelnou 

předponou 

- Jednoduchými větami popíše svůj denní 

program 

- Umí si dohodnout schůzku, místo a 

termín setkání, např. formou sms nebo v 

chatu 

Denní program 

Přesný čas 

Schůzka 

Slovesa s odlučitelnou předponou 

Wohin? + 4. pád 

Mit wem? Mit + osobní zájmena 

Způsobová slovesa dürfen a wollen 

Sloveso helfen 

Sloveso sich treffen (1. osoba množného čísla) 

 

 

leden 

 

ČJ: způsobová 

slovesa 

 

M: určování času 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VkO: organizace 

času v průběhu dne, 

organizace volného 

času 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.2 

Mediální výchova 

6.1 

 

Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí jednoduchému popisu cesty 

Mluvení 

- Žák se zeptá na cestu, popíše cestu 

Dopraví prostředky 

Popis cesty, orientace ve městě 

Mit + 3. pád 

Wohin? Zu + 3. pád 

únor - březen 

 

Z: orientace ve 

městě, zajímavosti a 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
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- Domluví se na společné aktivitě 

- Pojmenuje vybrané dopravní prostředky 

Čtení s porozuměním 

- Žák umí získat potřebné informace z 

prospektu 

Psaní  

- Žák umí naplánovat cestu v bodech 

- Pojmenuje vybrané dopravní prostředky 

Wohin? In + 4. pád 

Préteritum sloves haben a sein v jednotném 

čísle 

Projekt o ČR 

 

památky v Berlíně, 

ČR 

 

HV: koledy, 

tematické písničky 

na slovní zásobu a 

gramatiku 

 

VkO: život ve městě 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.2, 3.3 

Environmentální 

výchova 

5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.3, 6.4 
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Poslech s porozuměním: 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  k 

tématu Velikonoce 

- V poslechu písní se orientuje pouze na 

základní kostru, refrén, doplní 

srozumitelná slova do textu podle 

nabídky 

Mluvení: 

- Žák správně označí pojmy související s 

Velikonoce 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí základní slovní zásobě  

tématu Velikonoce 

- V jednoduchých textech se orientuje 

pouze na základní kostru, umí odpovědět 

na jednoduché otázky, doplní 

srozumitelná slova do textu podle 

nabídky 

Psaní 

- Žák napíše jednoduché přání k 

Velikonocím 

Základní slovní zásoba k tématu Velikonoce  

Jednoduché texty, komiksy 

 

 

 

březen - duben 

 

HV: koledy 

 

VkO: zvyky a svátky 

(Velikonoce) 

 

VV: obrázkový 

slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi,  

 

 

Osobnostní a sociální 

výchova  1.1, 1.2, 1.3 

Výchova 

demokratického občana 

 2.2 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1 

Multikulturní 

výchova 

4.1 

Environmentální 

výchova 

5.1,5.2, 5.3 

Mediální výchova 

6.1 

 

 

Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí jednoduchým poslechovým 

textům na téma oslava narozenin, 

v mluveném textu vyhledá základní 

informace 

Mluvení 

- Žák se umí zeptat na datum a říci ho 

- Umí požádat o radu a dát radu 

- Umí mluvit o dárcích 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí jednoduchým textům na 

téma oslava narozenin, vyhledá v něm 

základní informace 

-  

Pozvánka 

Příslib/odmítnutí 

Oblečení 

Dárky 

Blahopřání  

Osobní zájmena ve 4. pádě (mn. č) 

Řadové číslovky 

Sloveso werden 

Tázací zájmena welche/welcher/welches 

Ukazovací zájmena der/die/das 

Slovesa stehen, pasen, gefallen + 3. pád 

Für + 4. pád 

Deshalb 

Slovesa schenken,  wünschen 

duben 

 

ČJ: osobní zájmena 4. 

pád, řadové 

číslovky, tázací a 

ukazovací zájmena 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VkO: organizace 

času, oblečení 

 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Multikulturní 

výchova 

4.1, 4.2 

Mediální výchova 

6.1, 6.3, 6.4 
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Psaní  

- Žák umí napsat pozvánku 

- Umí pogratulovat k narozeninám, 

poděkovat za dárek a blahopřání 

- Umí přislíbit nebo odříct účast 

 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník, 

oblečení 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracování souborů a 

prezentací 

Poslech s porozuměním 

- Žák rozumí nabídce prázdninových 

programů  

Mluvení 

- Žák jednoduchými větami popíše roční 

období a aktuální počasí 

- Jednoduše popíše své plány na 

prázdniny 

- Vytvoří jednoduché věty v minulosti se 

slovesy haben a sein 

Čtení s porozuměním 

- Žák rozumí nabídce prázdninových 

programů napsané jednoduchým 

způsobem 

Psaní  

- Žák vytvoří přehledný plakát o ročních 

obdobích 

- Vytvoří plakát o svých prázdninových 

plánech 

- Napíše jednoduché věty v minulosti se 

slovesy haben a sein 

Datum  

Počasí 

Roční období 

Prázdniny 

Préteritum sloves haben a sein v mn. čísle 

Wann? Im/am/um/von - bis 

Wann? Vor/nach + 3. pád 

Wohin? Nach +místní názvy 

Opakování učiva 9. ročníku 

 

květen - červen 

 

Z: prázdninová 

letoviska 

 

PŘ: počasí a roční 

období 

 

HV: tematické 

písničky na slovní 

zásobu a gramatiku 

 

VV: plakáty, 

obrázkový slovník 

 

INF: vyhledávání 

informací, práce 

s aplikacemi, 

zpracovávání 

souborů a prezentací 

Osobnostní a sociální 

výchova   

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Výchova k myšlení 

v evropských a 

globálních 

souvislostech 

3.1, 3.3 

Environmentální 

výchova 

5.3 

Mediální výchova 

6.1, 6.3, 6.4 

 

 

 

 

 


