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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Poslech s porozuměním 

- 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 

- žák se zapojí do jednoduchých 
rozhovorů 

- sdělí jednoduchým způsobem 
základní informace týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších 
osvojovaných témat 

- zvuková a grafická podoba 
jazyka – fonetické znaky 
(pasivně), základní 
výslovnostní návyky, vztah 
mezi zvukovou a grafickou 
podobou slov 

 

 

- slovní zásoba – žáci si osvojí 
slovní zásobu a umí ji 
používat v komunikačních 
situacích probíraných 
tematických okruhů, práce se 
slovníkem 

 

 

 Jazykové prostředky: 

vyplývají z obsahu použité 
učebnice 

 

 

 

 

 

Jazykové prostředky: 

vyplývají z obsahu použité 
učebnice 
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Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- odpovídá na jednoduché 
otázky týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, 
volného času a podobné 
otázky pokládá 

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 

- využívání informace z různých 
materiálů – z časopisů, knih, 
inzerátů, prospektů apod.  

 

- tematické okruhy: volný čas, 
povolání, lidské tělo, zdraví, 
jídlo, oblékání, nákupy, obec, 
dopravní prostředky, 
kalendářní rok (svátky, roční 
období, měsíce, dny v týdnu, 
hodiny), zvířata, počasí, 
základní reálie německých 
zemí 

 

- znalost mluvnice – základní 
gramatické struktury a typy 
vět, žákovi jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Psaní 

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

- stručně reaguje na jednoduché 
písemné sdělení 

 

- psaní jednoduchého textu 
- psaní osobního dopisu 

 

 

  

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, …) 

 


