
Učební osnovy vyučovacího předmětu německý jazyk se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: sedmý 

299 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Poslech s porozuměním 
- rozumí informacím v 

jednoduchých poslechových 
textech, jsou-li pronášeny 
pomalu a zřetelně  

- udrží pozornost nutnou pro 
porozumění obsahu sdělení 

- rozumí obsahu jednoduché a 
zřetelně vyslovované  
promluvy či konverzace, který 
se týká osvojovaných témat 

- má základní poznatky o 
zemích dané jazykové oblasti. 

Mluvení 
- zeptá se na základní informace 

a adekvátně reaguje v běžných 
každodenních formálních 
i neformálních situacích 

- mluví o své rodině, počasí a 
dalších osvojovaných tématech 

- vypráví jednoduchý příběh či 
událost, popíše osoby, místa a 
věci ze svého každodenního 
života 

- dialogy našich i rodilých 
mluvčích (s postupně 
přiměřeně rostoucí náročnosti 
jazykových projevů) 

- vedení telefonického 
rozhovoru 

 

 

 

 

 

- Tematické okruhy: 
- domov, rodina, bydlení 
- škola, volný čas, počasí 

 
 

 Jazykové prostředky: 

vyplývají z obsahu použité 
učebnice 

Projekty 

Evropský den jazyků 
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Čtení s porozuměním  

- vyhledá požadované informace 
v jednoduchých každodenních 
autentických materiálech 

- rozumí krátkým a jednoduchým 
textům, vyhledává  v nich 
požadované informace 

Psaní  
- napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat 

- reaguje na jednoduché 
písemné sdělení  

 
 

 
 

 

- čtení tiché i hlasité 

- práce se slovníkem 

 

 

- -sestavení jednoduchého 
textu, dopisu, odpovědi na 
dopis 
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Pomůcky 
 Audio a video technika, počítače (výukové programy, Internet), časopisy, autentické texty, slovníky, jazykové příručky, encyklopedie, 

 mapy, kartičky, hry (pexeso, …), obrazový materiál, tabule gramatických přehledů, kopírovaný materiál (křížovky, doplňovačky,  

osmisměrky, texty písní …), názorné pomůcky (hodiny, hrací kostky, …) 

Soutěže 

 Olympiády v německém jazyce (školní, okresní a krajské kolo) 

 

 


