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Předmět: N Ě M E C K Ý J A Z Y K
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky komunikovat v německém jazyce. Předmět se zaměřuje především na osvojení slovní zásoby a gramatického aparátu
vedoucí ke spontánní komunikaci a schopnosti vyjadřovat své názory k širokému spektru témat a tím umožnit žákům rovnocenné postavení v akademickém
prostředí i na evropském trhu práce.
Časové a organizační vymezení předmětu:

kvinta, 1. A, sexta, 2. A, septima, 3. A, oktáva, 4. A – 3 hodiny týdně, v kvintě a 1. A se třída dělí na skupiny
Předmět patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 zadává písemné i ústní domácí úkoly zaměřené na prezentaci vlastního názoru
 nabízí různé strategie nácviku jednotlivých jazykových dovedností
 nastoluje různé modelové situace, přináší k diskusi aktuální témata
 nabízí možnost ověření míry osvojení jazyka formou pestrých cvičení a zkoušení ústního i písemného projevu
 začleňuje téma volby povolání a budoucího života a diskusi o cestách k dosažení vytyčeného cíle
 motivuje žáky příklady využití jazykových dovedností v každodenním životě
Rozvíjení mezipředmětových vztahů
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům občanská výchova, český jazyk, biologie, zeměpis.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů
- sociální komunikace
- morálka všedního dne
- spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- žijeme v Evropě
- vzdělávání v Evropě a ve světě
Multikulturní výchova (MKV)
- vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Environmentální výchova (EVV)
- člověk a životní prostředí
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Mediální výchova (MEV)
- média a mediální produkce (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace)
- role médií v moderních dějinách (vědomí postavení médií ve společnosti)
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KVINTA, 1. A
Cílem výuky je navázat a sjednotit dosavadní znalosti a dovednosti žáků z Nj. Z tohoto důvodu jsou na počátku žáci vstupním testem rozděleni do dvou
skupin:
A) začátečníci – nemají žádnou nebo jen minimální zkušenost s Nj
B) pokročilí – mají základní či větší znalosti Nj
Obě skupiny se učí v podstatě totéž ale jinou formou. Začátečníkům je věnován maximální důraz na pochopení a zvládnutí učiva, zatímco ve druhé skupině
je učivo spíše opakováno a rozvíjeno např. formou samostatné tvůrčí práce žáků. Cílem je znalosti žáků sjednotit nikoliv od sebe obě skupiny oddalovat.
V případě, že dělení není možné, pracuje se s žáky tak, aby se během prvního ročníku znalosti sjednotily.
Po absolvování kvinty (1. A) by žáci měli ovládat základní slovní zásobu a gramatický aparát potřebný pro orientaci v základních životních situacích
v německy mluvících oblastech. Dále by měli být schopni získat základní informace z psaného i slyšeného textu a sami se písemně i ústně vyjádřit
(představování, nakupování, zaměstnání a koníčky, rodina). Zároveň by měli získat základní povědomí o německy mluvících zemích, jejich zvyklostech a
kulturním prostředí.
učivo

1.
PÍSEMNÝ
charakteristika

PROJEV

–

všeobecná

2. PÍSEMNÝ PROJEV – gramatika, koherence

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 dokáže napsat jednoduché izolované fráze a
věty o sobě a smyšlených postavách
 dokáže vyplnit dotazník o osobních údajích
(zaměstnání, věk, adresa, koníčky)
 dokáže napsat pohlednici s blahopřáním
(například k narozeninám) nebo pohled z
prázdnin
 dokáže někomu napsat zprávu, kde je a kde
se mají sejít

MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí – vhodné
pozdravy, tykání a vykání, která spojení se
neužívají
EGS – globalizační a rozvojové procesy internacionalismy



ovládá několik základních gramatických
struktur a typů vět
dokáže propojit slova nebo skupiny slov
pomocí základních spojovacích výrazů jako
jsou „a“, „potom“…
pracuje se slovníkem
časuje slovesa

EGS – vzdělávání v Evropě a ve světě - formuláře
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí –
pozvání na kávu …
EGS – žijeme v Evropě – dialekty a nářečí

má základní rozsah slovní zásoby zahrnující
izolované lexikální jednotky a jednoduché
fráze
týkající
se
osobních
dat
a
bezprostředních potřeb, například kde bydlí a
co dělá

EGS – žijeme v Evropě – informace o něm. ml.
zemích
MEV – mediální produkty a jejich významy inzeráty
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci




3. PÍSEMNÝ PROJEV - slovní zásoba



EGS – globalizační
sportovní kluby

a

rozvojové

procesy

–
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4. ÚSTNÍ PROJEV – samostatný





ovládá číslovky
orientuje se v osobním dotazníku (formuláři)
dokáže vyjádřit míru jistoty tvrzení

mezi lidmi z různého kulturního prostředí – časové
údaje



umí o sobě podat osobní informace (adresu,
telefonní číslo, státní příslušnost, věk, rodinné
příslušníky, koníčky)používá 3. pád osobních
zájmen
umí popsat svůj domov

MEV – účinky mediální produkce a vliv médií –
sladkosti u pokladen
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí – typy
obchodů v N.
OSV – morálka všedního dne - omluvy
MEV – účinky mediální produkce a vliv médií –
propagační leták

umí někoho představit a použít základní
pozdravy
umí se zeptat a odpovědět na jednoduché
otázky
dokáže si nakoupit běžné věci s pomocí
ukazování
umí používat číslovky, údaje o množství,
cenách a času
umí požádat o různé věci

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
volba povolání, výhody a nevýhody
OSV – sociální komunikace domluva programu
EGS – žijeme v Evropě – kdy je vhodné přijít na
párty



5. ÚSTNÍ PROJEV a interakce







6. POROZUMĚNÍ - poslech



rozpozná běžně používaná slova a zcela
základní fráze z bezprostředního okolí, pokud
lidé hovoří pomalu a zřetelně

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
techniky učení

7. POROZUMĚNÍ – čtení



rozumí známým jménům a slovům a velmi
jednoduchým větám například na vývěskách,
plakátech nebo v katalozích

MKV – základní problémy sociokulturních rozdílů dopisování
EGS – globální problémy, jejich příčiny a důsledky
– rozdělení domácích prací
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí – vhodná
přání k narozeninám

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje
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SEXTA, 2. A
Cílem výuky je prohloubit a rozšířit učivo prvního ročníku, především v oblasti gramatického aparátu a slovní zásoby.
Po absolvování sexty (2. A) by žáci měli ovládat slovní zásobu k dalším tématickým celkům, jako bydlení, cestování a péče o zdraví. Dále by měli užívat
pestřejší škálu jazykových prostředků např. vedlejší věty, minulý čas, či podmiňovací způsob. Také by se měli dokázat samostatně písemně i ústně vyjádřit
v každodenních situacích a orientovat se i v delších psaných i slyšených textech.
Podle možností je možno využít projekt HSND.
učivo

1.
PÍSEMNÝ
charakteristika

PROJEV

–

všeobecná

2. PÍSEMNÝ PROJEV – gramatika, koherence

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 dokáže jednoduchými větami popsat nějakou
událost (například večírek) a říci, co se stalo,
kdy a kde
 jednoduchými větami dokáže popsat svůj
každodenní život
 dokáže vyplnit dotazník o svém vzdělání,
práci, zájmech a dovednostech či znalostech
 jednoduchými větami a frázemi se dokáže
v dopise krátce představit

EGS – žijeme v Evropě – jak bydlí mladí lidé v
Německu
OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
bydlení s rodiči
OSV – sociální komunikace – řešení konfliktů s
rodiči



používá správně jednoduché gramatické
struktury a základní typy vět
dokáže propojit skupiny slov pomocí
jednoduchých spojovacích výrazů, jako jsou
„ale“, „neboť“
používá základní minulé časy

OSV – seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů – řešení problémů
vzniklých během dovolené
EGS – žijeme v Evropě – reálie něm. ml. zemí
EGS – globalizační a rozvojové procesy –
cestování kolem světa, „poznávání jiných kultur“
MKV – psychosociální aspekty interkulturality –
nejlepší dovolená = doma?




3. PÍSEMNÝ PROJEV - slovní zásoba



dokáže pomocí jednoduchých gramatických
struktur komunikovat o sobě a jiných lidech
v každodenních situacích, např. podat osobní
data, popisovat denní režim, potřeby a
požadavky nebo napsat žádost o informaci

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
zdravá výživa, životní styl
MKV – psychosociální aspekty interkulturality –
speciality různých zemí
EGS – žijeme v Evropě – typická něm. jídla

4. ÚSTNÍ PROJEV – samostatný







umí popsat, svou rodinu a další osoby
dokáže popsat své bydliště
dokáže podat krátký podstatný popis událostí
dokáže popsat své koníčky a zájmy
umí popsat osobní zážitky

MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí –
symbolika barev, tabu v naší a jiných kulturách
MEV – účinky mediální produkce a vliv médií – vliv
barev oděvu a doplňků
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MEV – uživatelé – působení barev
5. ÚSTNÍ PROJEV a interakce








dokáže se dorozumět v běžných situacích
v obchodě, v bance, na poště
umí používat veřejné dopravní prostředky
dokáže získat jednoduché informace o
cestování
umí se zeptat, jak se někomu daří a reagovat
na odpověď
dokáže někoho někam pozvat a na pozvání
reagovat
umí se omluvit a omluvu přijmout

6. POROZUMĚNÍ - poslech



rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě
vztahující se k oblastem, které se ho
bezprostředně týkají (např. zcela základní
informace o sobě a rodině, o nakupování, o
místě, kde žije, o tom, co dělá

7. POROZUMĚNÍ – čtení



dokáže vyhledat jednoduché předvídatelné
informace např. v inzerátech, prospektech,
jídelních lístcích a jízdních řádech

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
strategie při komunikaci
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SEPTIMA, 3. A
Cílem výuky je nadále prohlubovat všechny jazykové dovednosti v německém jazyce a zároveň rozvíjet osobnost žáků.
Po absolvování septimy (3. A) by žáci měli ovládat i složitější gramatické jevy (budoucí a předminulý čas, préteritum, pasiv, podmiňovací způsob) a měli by
být schopni zvládnout situace spojené s cestováním. Také by měli dokázat diskutovat i o složitějších tématech a zamýšlet se nad svým budoucím
směřováním a nad svými postoji k různým otázkám.
Vhodné je zařazení projektu HSND.
učivo

1.
PÍSEMNÝ
charakteristika

PROJEV

–

všeobecná

2. PÍSEMNÝ PROJEV – gramatika, koherence

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 dokáže napsat krátký dopis s oslovením,
pozdravem, poděkováním nebo žádostí
 dokáže napsat jednoduchá pojednání o
tématech, která ho zajímají a vyjádřit v nich
svůj názor
 umí napsat jednoduché zprávy o událostech a
zážitcích nebo článek do školního tisku
 v dopise dokáže vylíčit obsah filmu nebo
knihy, či popsat koncert

EGS – žijeme v Evropě – typy a styly bydlení v
Německu
OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – chci
žít stejně / jinak než rodiče



dokáže používat nejběžněji se vyskytující
spojovací výrazy k propojení jednoduchých
vět, aby mohl vyprávět příběh nebo něco
popsat
učí se používat vedlejší věty; hlavně se
spojkami „weil“, „dass“
seznámí se s tvary préterita
správně tvoří vztažné věty
používá některé vazby sloves s předložkami

EGS – vzdělávání v Evropě a ve světě –
strukturovaný životopis
EGS – žijeme v Evropě - role žen – umělkyň ve
společnosti 19. a 20. století
OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
paměť a co ji ovlivňuje
EGS – žijeme v Evropě – pád berlínské zdi



má základní jazykový repertoár, který mu
umožňuje, aby se vyjadřoval v rámci
každodenních předvídatelných situací – ve
většině případů musí zjednodušit obsah
sdělení a hledá slova
dokáže napsat strukturovaný životopis

EGS – žijeme v Evropě – památky Lipska, Bernu a
Grazu
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí – zpětné
otázky
EGS – žijeme v Evropě - orientace v plánu měst
(Graz, Bern)



dokáže vyprávět příběh

OSV – sociální komunikace – hledání partnera,
inzerát, charakteristika osob





3. PÍSEMNÝ PROJEV - slovní zásoba

4. ÚSTNÍ PROJEV – samostatný
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5. ÚSTNÍ PROJEV a interakce






6. POROZUMĚNÍ - poslech




7. POROZUMĚNÍ – čtení




dokáže podrobně popsat své zážitky a zachytit
pocity a reakce, které při nich prožíval
umí vylíčit své sny, naděje a ambice
dokáže objasnit a zdůvodnit své plány, záměry
a činy

MKV – základní problémy sociokulturních rozdílů –
důležitost data narození pro evropskou kulturu,
srovnání s Araby

umí říct, co se mu líbí nebo nelíbí
dokáže s ostatními diskutovat o tom, co budou
dělat, kam půjdou, a dohodnout si schůzku
umí se ostatních zeptat na to, čím jsou, co
dělají ve volném čase, a na podobné otázky
odpovědět
dokáže zahájit a ukončit jednoduchý rozhovor
týkající se běžných témat nebo osobních
zájmů

MEV – účinky mediální produkce a vliv médií –
záhady, alternativní léčebné metody

dokáže pochopit smysl krátkých jasných,
jednoduchých zpráv a hlášení
rozumí hlavním bodům jasného a spisovného
projevu na běžná témata
rozumí krátkým jednoduchým osobním
dopisům
rozumí textům, které obsahují slovní zásobu
často užívanou v každodenním životě nebo
související s jeho prací

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti různé strategie pro práci se zvukovými záznamy
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OKTÁVA, 4. A
Cílem výuky je nadále prohlubovat všechny jazykové dovednosti v německém jazyce a zároveň rozvíjet osobnost žáků.
Po absolvování oktávy (4. A) by žáci měli ovládat i složitější gramatické jevy (2. pád, slabé skloňování, příčestí, zájmenná příslovce) a měli by být schopni
vést diskusi o otázkách vlastní budoucnosti, životním prostředí, mediální produkci a dalších fenoménech naší společnosti. Také by se měli dokázat zamýšlet
nad svým směřováním, mezilidskými vztahy, volbou povolání a nad svými postoji k aktuálním otázkám.
učivo

1.
PÍSEMNÝ
charakteristika

PROJEV

–

všeobecná

2. PÍSEMNÝ PROJEV – gramatika, koherence

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

Žák:
 dokáže napsat jednoduše texty týkající se
různých témat z oblastí jeho zájmů, přičemž
dokáže zhodnotit informaci
 dokáže rozlišit mezi formálním a neformálním
jazyk
 texty jsou srozumitelné, ale objevuje se
občasná rozporuplnost nebo nejasnost
použitých výrazů

EGS – vzdělávání v Evropě a ve světě – studium a
práce v zahraničí
MKV – psychosociální aspekty interkulturality – co
znamená domov
OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
přání a sny
MKV – vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci
mezi lidmi z různého kulturního prostředí multilingvismus



zná jazyk tak, aby se vyjadřoval pomocí své
slovní zásoby a opisných jazykových
prostředků v rámci tematických okruhů jako
jsou rodina, koníčky a zájmy, práce, cestování
a aktuální události
limitovanost slovní zásoby může způsobit
obtíže ve formulacích nebo vést k opakování
používá běžné druhy vedlejších vět
umí se vyjadřovat v pasívu
zná budoucí čas, vazby sloves a infinitiv s zu

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
odůvodněná volba povolání
OSV – seberegulace, organizační dovednosti a
efektivní řešení problémů – vhodné vlastnosti, co
všechno obětovat práci
EGS – vzdělávání v Evropě a ve světě – pracovní
nabídky, ucházení se o práci

má dostačující jazykové prostředky k tomu,
aby popsal nepředvídatelné situace, aby
v rozumné míře dostatečně přesně postihl
podstatu myšlenky nebo problému a aby se
vyjadřoval o abstraktních či kulturních
tématech
v dopise dokáže vyjádřit pocity jako štěstí, žal,
zájem, politování a soustrast
dokáže písemně odpovědět na inzerát a
požádat o podrobnější nebo přesnější

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti –
možnosti řešení problémů
MKV – základní problémy sociokulturních rozdílů –
nonverbální kom.
OSV – sociální
komunikace
–
vyjádření
nespokojenosti, přání v obchodě





3. PÍSEMNÝ PROJEV - slovní zásoba
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4. ÚSTNÍ PROJEV – samostatný




5. ÚSTNÍ PROJEV a interakce







informace
Faxem, e-maile nebo oběžníkem dokáže
přátelům nebo kolegům předat krátké
faktografické informace nebo o ně požádat
dokáže vyprávět obsah knihy nebo filmu a
popsat své reakce
dokáže jednoduše převyprávět text v jeho
původním sledu a použít přitom jeho původní
slovní zásobu

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – co
může dávat životu smysl
OSV – morálka všedního dne – jak pomáhat
EVV – člověk a životní prostředí – znečištění ŽP a
jeho ochrana

dokáže zahájit, vést a ukončit jednoduchý
rozhovor týkající se běžných témat nebo
osobních zájmů
dokáže
vyřídit
většinu
záležitostí
při
dojednávání nějaké cesty
umí požádat o podrobné orientační pokyny a
sledovat je
umí vyjádřit pocity jako překvapení, štěstí,
smutek, zájem a lhostejnost a na podobné
pocity reagovat
v neformální diskuzi s přáteli dokáže vyjádřit
své osobní názory a ptát se na názory
ostatních

MEV – média a mediální produkce – televize a její
vliv na životní styl a běh rodiny
MEV – uživatelé – jaká média preferovat?
EGS – globalizační a rozvojové procesy – vliv
angličtiny na vývoj jiných jazyků

6. POROZUMĚNÍ - poslech



rozumí smyslu mnoha rozhlasových a
televizních programů týkajících se současných
událostí nebo témat souvisejících s oblastmi
jeho osobního či pracovního zájmu, pokud
jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně

7. POROZUMĚNÍ – čtení



rozumí textům, které obsahují často užívanou
v každodenním životě
rozumí popisům událostí, pocitů a přání
v osobních dopisech



UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 využití textových dokumentů a databáze fotografií ke sledování vývoje

OSV – poznávání a rozvoj vlastní osobnosti – jak
vylepšit svůj psaný projev

