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Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Charakteristika předmětu:
Cílem výuky je získání zájmu o cizí jazyk, utváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a postupné rozšiřování jazykových a komunikačních vědomostí,
schopností a dovedností. Rozvíjí abstraktní myšlení žáka, otevírá před ním nové zdroje a možnosti, vede ho k efektivnějšímu získávání informací, osobních
kontaktů, k nabytí nových znalostí, zkušeností a prožitků, a následně pak ke zvýšení jeho vzdělanosti a mobility. Směřuje nejen k ovládnutí základů jazyka, ale
především principů jeho užívání v aktivní komunikaci na odpovídající úrovni (a to v mluvené i písemné formě), k poznání kultury a reálií příslušné jazykové
oblasti, pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, k utváření vzájemného porozumění mezi národy a k respektu a toleranci k odlišným
kulturním hodnotám.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Prima, sekunda, tercie, kvarta – 3 hodiny týdně, třída se dělí na skupiny.
Předmět patří do vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 poskytuje dostatek obrazových, textových i zvukových materiálů k harmonickému osvojení všech receptivních dovedností v cizím jazyce
 dbá na kultivovanost slovního i písemného projevu žáků
 simuluje situace, které by měl žák dokázat vyřešit v cizím jazyce a dané situace operativně obměňuje
 podporuje společné řešení úloh a problémů ve skupinách
 podněcuje žáky k diskusi o probíraných tématech a diskusi řídí
 zadává úkoly k samostatnému vypracování
 zařazuje zeměpisné, dějepisné a aktuální informace, podporuje multikulturní výchovu, výchovu ke globálnímu a enviromentálnímu myšlení
 zaměřuje pozornost ke kulturně-historickým hodnotám vlastního i cizích národů a vytváří obraz cizích kultur bez předsudků
 poskytuje prostor pro projevení se osobnosti žáka
 dává podněty pro sebehodnocení žáka s možností porovnat své dovednosti se spolužáky
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům občanská nauka, český jazyk, biologie, zeměpis.
Rozvíjená průřezová témata a jejich tematické okruhy:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Rozvoj schopností poznávání
- Sebepoznání a sebepojetí
- Kreativita
- Poznávání lidí
- Mezilidské vztahy
- Komunikace
- Kooperace a kompetice
- Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
- Hodnoty, postoje
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Environmentální výchova (EVV)
- Vztah člověka k prostředí
Multikulturní výchova (MKV)
- Lidské vztahy
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Objevujeme Evropu a svět
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PRIMA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

pozdrav, představování
slovesa sein, heißen
číslovky 1- 20

Žák:
 pozdraví, představí se, zeptá se na jméno
 1. a 2. osoba jednotného čísla
 napočítá od 1 do 20

Ov - pozdravy v různou denní dobu, regionální
rozdíly v pozdravech

názor, přání, rozloučení
nápoje, volný čas
slovesa sein, mögen, finden, trinken
otázky



OSV – rozvoj schopností poznávání




vyjádří přání, názor (mám, nemám rád), řekne,
co se dělá ve volném čase, rozloučí se
1. a 2. osoba jednotného čísla (ich möchte)
otázky zjišťovací a doplňovací

telefonování, členové rodiny
číslovky 20 – 1000
sloveso sein
přivlastňovací zájmena






vyřídí jednoduchý telefonát
přečte správně čísla
3. osoba jednotného čísla
mein/e, dein/e v 1. pádě

Čj - telefonování (představit se, stručně formulovat
požadavek….)

představování
činnosti doma
názvy zemí a měst
zápor
slovesa
určení místa








představí někoho jiného
řekne, co se dá dělat doma
odkud jsem, odkud je můj kamarád
zápor pomocí nicht
slovesa v jednotném čísle
wo – in, woher- aus

EGS - Evropa a svět nás zajímá
MKV - hovor o národnostně pestrých třídách

rozvrh hodin, předměty, dny
abeceda
řadové číslovky v rozsahu 1 - 6
slovesa






řekne, co je za den, jaké má ve škole předměty Čj - rozdíl v hláskování, odlišná písmena
hláskuje své jméno
kolikátou hodinu máme ....
1. a 2. osoba množného čísla sloves

návrhy
školní věci
přivlastňovací zájmena a zájmeno kein, neurčitý člen
(1. pád)
slovesa
větný rámec





OSV – Komunikace - prezentace vlastního návrhu,
přijetí kompromisu




navrhne, co by chtěl dělat
řekne, co má v tašce
rozlišuje a používá podobná slova podle jejich
významu (mein, dein, kein, ein /e)
3. osoba množného čísla
sloveso möchte + infinitiv

omluva
časové údaje




vysloví jednoduchou omluvu
řekne, kolik je hodin

EGS - Evropa a svět nás zajímá- symboly štěstí a
neštěstí
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určitý člen (1. pád)
osobní zájmena




jídlo a pití
měsíce, datum (řadové číslovky)
způsobová slovesa
určitý člen (4. pád)
rozkazovací způsob
nepravidelná slovesa








používá podstatná jména s určitým i neurčitým
členem
ovládá zájmena er, sie, es
poví, co má dnes k svačině
vyjmenuje měsíce a řekne dnešní datum
sloveso dürfen
rozlišuje mezi 1. a 4. pádem
tvoří rozkazy z dosud známých sloves
geben, nehmen, lesen, essen, vergessen
(změna kmenové samohlásky)

EGS - Objevujeme Evropu a svět- systém
známkování v Německu, srovnání systému škol
(Ov)
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SEKUNDA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 popíše vzhled a vlastnosti kamaráda
 řekne, co dělá rád a nerad
 přiřadí měsíce a různé aktivity ročním obdobím
 2. a 3. stupeň příslovce gern
 přivlastňovací 2. pád (čí je to)
 sloveso können

OSV – Poznávání lidí (Čj, Ov)

domlouvání termínů
přijetí, odmítnutí pozvání
místa pro volný čas



OSV – Komunikace - přijetí či odmítnutí termínu
schůzky, odůvodnění

předložky
slovesa s odlučitelnou předponou (větný rámec)




věci pro volný čas
zápor, záporné otázky a odpověď




přivlastňovací zájmena
osobní zájmena





nakupování, peníze
oblečení
zdvořilostní fráze
neurčitý člen, zájmeno kein
tázací zájmena



co děláme ráno, snídaně
denní doby
způsobová slovesa
slovosled

domácí práce
pobídka, odmítnutí, ospravedlnění

popis osoby
záliby, koníčky
roční období
stupňování příslovcí
vlastní jména
způsobová slovesa



domluví si schůzku, přijme a odmítne nabídku
a krátce odůvodní, zeptá se na důvod
vypráví, kde tráví volný čas, kde lze provádět
jaké aktivity
předložky auf, in + 4. pád (kam půjdeme)
(Wer kommt mit?)
vyjádří přání, povídá o věcech pro volný čas
zápor pomocí nichts a nie (nic, nikdy), otázka
se záporem, odpověď doch
4. pád (mein/e/n, dein/e/n)
4. pád zájmen pro 3. osobu j. č. i mn. č.
(ihn, sie, es, sie)
vede rozhovor při nakupování, zeptá se na
cenu a cenu udá, pojmenuje základní oblečení
hovoří s dospělými
4. pád (ein/e/n, kein/e/n)
4. pád zájm. Wer › Wen

EGS – Objevujeme Evropu a svět- typy obchodů u
nás a v Německu
oslovování žáků (vykání)
EGS – Evropa a svět nás zajímá- volnočasové
aktivity v Německu (statistika)






řekne, co všechno musí doma udělat, co snídá
řekne kdy kde je a co dělá během dne
sloveso müssen
dokáže vytvořit jednoduchou větu, která nemá
podmět na začátku

Výchova ke zdraví – zdravá strava, denní režim




vypráví, co doma musí dělat
dodá kamarádovi odvahu, odůvodní, odmítne

Člověk a svět práce – domácí práce
OSV – Kooperace a kompetice
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minulý čas sloves

zvířata a jejich chov
barvy
adresa
zdrobněliny



péče o zvířata
příprava na cestu
přivlastňovací zájmena
neurčitý podmět
minulý čas sloves











nabídku, ospravedlní se
perfektum slabých sloves s pomocným haben
popíše domácí zvířata, řekne, co je potřeba
k jejich chovu
řekne, kde bydlí
utvoří zdrobněliny (mláďata, ....)

EVV/Bi – chov domácích zvířat

vypráví, jak se stará o zvířata
naplánuje cestu (výlet)
a 4. pád zájmen unser, euer
vytvoří větu, aniž by znal původce děje,
případně tvrzení zevšeobecní
perfektum sloves s pomocným haben i sein

EGS – Objevujeme Evropu a svět- domácí zvířata
chovaná v Německu
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TERCIE
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

školní výlet
žádost/prosba/
dovolení/zákaz
místnosti a předměty v domě
místa v okolí
neosobní zájmeno
zdvořilý rozkaz

Žák:
 jednoduše popíše interiér domu
 jednoduše popíše místnost
 pojmenuje objekty v okolí
 popíše průběh cesty
 používá vazbu es gibt

EGS – objevujeme Evropu a svět: interiér domů –
porovnání na základě pobytů

vyprávění zážitku
porozumění pravidlům hry
srovnání osob
druhy sportu
stupňování
min. čas



vypráví zážitek se zdůrazněním na koherentní
sled myšlenek
porozumí základním pokynům při popisu hry
préteritum haben

OSV – kooperace a kompetice
OSV – Výchova k práci v týmu

popis osob
části těla
nemoci
zájmena







vyjmenuje části těla
popíše osobu
orientuje se pomocí výrazů vlevo, …
osobní zájmeno ve 3. pádě
přivlastňovací zájmena sein/ihr

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika
Člověk a jeho svět
Člověk a zdraví

popis osob
srovnání osob a věcí
osobní údaje
vyprávění zážitků
druhy sportů
zájmena
srovnání
souvětí









jednoduše porovná kvalitu a kvantitu
zeptá se pomocí welchpopisuje sportovce
popíše použít základní osobní údaje
zájmeno welcher
srovnání pomocí wie, als
vedlejší věta s weil

OSV – hodnoty, postoje, hodnocení
Člověk a jeho svět

pozvání
vyjádřit postoj k jídlu
objednat v restauraci
rodinní příslušníci
zájmena v dativu a akuzativu






ovládá slovní zásobu z tématu stravování
napíše pozvánku
orientuje se v jídelním lístku
vyjádří návrh

EGS – objevujeme Evropu a svět - stravování
v německy mluvících zemích
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učební předměty
průběh dne
místnosti ve škole
čas





jednoduše popíše denní činnosti
popíše školní budovu
časové údaje vor/nach

vyjádřit mínění
dát informace o osobě
koníčky
povolání
souvětí






vyjádří souhlas/nesouhlas
vede rozhovor o zájmech a povoláních
vedl, věty s dass
spojky deshalb-trotzdem

Člověk a zdraví – zdravá strava, denní režim
EGS – Evropa a svět nás zajímá – povolání a
volnočasové aktivity v Německu

návrh
schůzka
popis cesty
nakupování





navrhne a domluví si schůzku
zeptá se na cestu a popíše cestu
provede nákup

EGS – Evropa a svět nás zajímá – orientace
v cizím městě
Z – čtení z map a plánů
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KVARTA
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

pocity
konfliktní situace
oblečení
modální sloveso
přídavné jméno

Žák:
 vyjádří pocity
 hodnotí, zda se mu něco líbí/nelíbí
 hledá kompromis v konfliktní situaci
 modální sloveso wollen

OSV – Výchova k práci v týmu

pocity
konfliktní situace
povzbuzení/pobídka
zvratné sloveso
přídavné jméno
souvětí







vede i emocionálně náročnější rozhovor
vyjadřuje mínění
práce se zvratným zájmenem
vedl. Věta s wenn
sloveso sollen

OSV – hodnoty, postoje, praktická etika
OSV – postoje

předměty
místnosti v bytě
zájmena
příd. jméno




popisuje byt
používá příd. jméno v přívlastku ve 4. pádě

EGS – Objevujeme Evropu a svět - bydlení

popis situace
popis pokoje
nábytek
předložky
složeniny
zájmena






popisuje vlastní pokoj
předložky se 3. a 4. pádem
složeniny slov
zájmena ukazovací

EGS – Objevujeme Evropu a svět - bydlení

návrhy
svátky
blahopřání
předložky






účastní se přípravy svátků
odmítne návrh
napíše nebo vysloví blahopřání
předložky für - ohne

Čj – blahopřání

návody
požadavky
počasí
minulý čas






pracuje podle návodu hry
zformuluje požadavek
zhodnotí počasí
préteritum modálních sloves

prázdniny
místní údaje




naplánuje prázdninovou činnost
informuje se podle katalogu

Z – poznáváme svět
EVV – vztah člověka k prostředí
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předložky
zájmena





popíše místo
další předložky se 3. a 4. pádem
přehled přivlastňovacích zájmen

vyprávění
informace
přídavné jméno






vypráví zážitky
popíše nádraží
popíše místo pobytu
přídavné jméno ve 3. a 4. pádě

OSV – kooperace a kompetice

