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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  

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

- Rozumí přiměřeně obtížným 
souvislým sdělením i konverzaci 
dvou a více osob. 

Mluvení 
- zeptá se na základní informace a 
adekvátně reaguje v běžných 
každodenních formálních 
i neformálních situacích 

- mluví o své rodině, kamarádech, 
škole, volném čase a dalších 
osvojovaných tématech 

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

 

- rozvíjení dostačující slovní 
zásoby k ústní i písemné 
komunikaci vztahující se k 
probíraným tematickým 
okruhům a komunikačním 
situacím; práce se slovníkem 

- práce s autentickými 
materiály ze zemí 
studovaného jazyka – 
časopisy, knížky, obrazové 
materiály, prospekty, práce 
s internetem, poslech 
rozhlasu, televize a videa 

- tematické okruhy – domov, 
rodina, bydlení, škola, volný 
čas,   kultura, sport, příroda 
a město, nákupy a móda, 
reálie zemí příslušných 
jazykových oblastí 

 

OSV (komunikace) 

Komunikace v různých situacích 
(informování, odmítnutí, 
omluva, pozdrav, prosba…) 

EGS(objevujeme Evropu a svět) 

Život Evropanů a styl života 
v evropských rodinách 

MKV (multikulturalita) 

Význam užívání cizího jazyka 
jako nástroje dorozumívání a 
celoživotního vzdělávání 

 

Jazykové prostředky: 

vyplývají z obsahu použité 
učebnice 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Čtení s porozuměním 

- rozumí jednoduchým 
informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

- rozumí slovům a jednoduchým 
větám, které se vztahují k 
běžným tématům 

- rozumí krátkému 
jednoduchému textu 
zejména, pokud má k 
dispozici vizuální oporu, 
a vyhledá v něm 
požadovanou informaci 

Psaní 

- napíše jednoduché texty 
týkající se jeho samotného, 
rodiny, školy, volného času 
a dalších osvojovaných témat 

- stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 

 

- svátky, tradice a zvyky 

- význačné osobnosti 

 

 

- mluvnice – rozvíjení 
používání gramatických jevů 
k realizaci komunikačního 
záměru žáka (jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení 
a porozumění) 
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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) 

 

 


