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Charakteristika vyučovacího předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK –

 NĚMECKÝ JAZYK – 2. stupeň 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Předmět německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vyučovací předmět je 

realizován v 8. a 9. ročníku s časovou dotací tří hodin týdně. Výuka probíhá ve třídách. Pokud 

to bude možné, budou žáci rozděleni do dvou skupin. Důraz je kladen na komunikační 

schopnosti žáků, čemuž je podřízena i veškerá výuka gramatiky. Předmět směřuje k tomu, aby 

se žáci byli schopni domluvit s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých 

tématech. Žáci musí rovněž porozumět čtenému textu, který odpovídá jejich jazykové úrovni. 

Výuka seznamuje žáky s reáliemi německy mluvících zemí. Znalost cizího jazyka vede žáky 

k pochopení jiných kultur, prohlubuje v nich toleranci a je nedílnou součástí komunikace 

mezi nimi. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 nabízet žákům aktivační metody, které je povedou k samostatné práci s dvojjazyčnými 

a výkladovými slovníky 

 vytvářet dostatek komunikačních příležitostí pro používání německého jazyka 

 

Kompetence k řešení problémů  

 vést žáky k porovnávání stavby německého a českého jazyka, vyhledávat shody 

a odlišnosti 

 předkládat konkrétní situace, k jejichž zvládnutí je nezbytné použití německého jazyka 

 

Kompetence komunikativní  

 nabízet žákům dostatek možností k porozumění německy vedenému rozhovoru 

a německy,psaným jednoduchým textům 

 vést žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk 

 

  



 
Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace 

Školní vzdělávací program 

 

 
 

263 

Kompetence sociální a personální 

 navozovat situace, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého 

jazykového prostředí 

 vést k vzájemnému respektu a pomoci mezi lidmi z různého kulturního prostředí 

 

Kompetence občanské 

 vést žáky k tomu, aby se snažili vcítit do problémů minorit ve světě i u nás 

 

Kompetence pracovní 

 vést žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů a jazykových 

příruček pro samostatné studium 

 


