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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 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 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

VSTUPNÍ FONETICKÝ KURZ 

 zvuková a grafická podoba 

jazyka – fonetické znaky (pasivně), 

základní výslovnostní návyky, vztah 

mezi zvukovou a grafickou podobou 

slov  

 abeceda, pozdravy, dny, 

číslovky, barvy, jména 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 

 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky - nástěnné 

tabule mapa německy mluvících 

zemí 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat  

 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby 

druhých a přiměřeně situaci 

JMENUJI SE, BYDLÍM V 

 poděkování, představení se, 

tykání, vykání, vyplnění formuláře 

 časování pravidelných sloves, 

sein. 

 ich mag 

 Deutschland, Schweiz, 

Österreich, Tschechien 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky - nástěnné 

tabule mapa německy mluvících 

zemí 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat  

 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

 vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 

 aplikuje  postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

RODINA  

 představení členů, 

 základní prostorová orientace 

 mein – meine, dein – deine, 

vazba von 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 rodina – poznání vlastní rodiny 

a jejích pravidel, práva a povinnosti 

v rodině, role v rodině, formulace 

nevyslovených pravidel a očekávání, 

hodnota rodiny, zlepšení atmosféry 

v rodině, komunikace v rodině, úcta 

k členům rodiny, úcta ke stáří 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 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 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů  

 analyzuje a aplikuje empatii v kolektivu 

PŘÁTELÉ 

 časové údaje, popis osob, 

 vyprávění o zájmech 

 předložka um, gern – am 

liebsten, nepřímý pořádek 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 iniciativa a tvořivost – 

renatalizace, nácvik tvořivosti, 

prosociální aspekt iniciativy 

a tvořivosti ve školním prostředí 

a v rodině, psychická a fyzická 

pomoc, ochota ke spolupráci, 

přátelství 

 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky  

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí jednoduchým pokynům 

a otázkám učitele, které jsou pronášeny 

pomalu a s pečlivou výslovností 

a reaguje na ně  

 komunikuje otevřeně, pravdivě, 

s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci 

ŠKOLA  

 popis školních potřeb, posouzení 

správnosti, příkaz 

 určitý a neurčitý člen 

 kein 

 rozkazovací způsob 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 fair play – zdravá soutěživost, 

dodržování pravidel hry, asertivita 

a prosociálnost v soutěživých 

situacích, prosociálnost a sport 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky JČ, Z, D, VV, 

HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času 

a dalších osvojovaných témat 

KONÍČKY, ZÁLIBY, POČÍTAČ 

 aktivity během týdne, 

telefonování, e-mail, dopis 

 mluvnice  - časování 

pravidelných sloves a slovesa haben 

 mluvnice - 4. pád podst. jm. 

s neurčitým členem, kein ve 4. pádě 

 vyprávění o domácích 

mazlíčcích 

 Vídeň, zajímavosti 

 slovní zásoba 

 
8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 

 rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

 stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

KDY A KDE? 

 pozvánka na oslavu, určování 

času, pojmenování měsíců a ročních 

období 

 mluvnice - in + 3.pád, im 

v časových údajích 

 mluvnice - mn. č. podst. jm. 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí jednoduchým informačním 

nápisům a orientačním pokynům 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

PRÁZDNINY 

 koupení jízdenky, zamluvení 

ubytování, pozdrav z dovolené 

 země EU 

 časování slovesa fahren, 

předložka nach, 

 vazba ich möchte 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

8. 

VMEGS 

- jsme Evropané 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

EV 

- lidské aktivity 

a problémy živ. 

prostředí 

OSV 

- rozvoj schopnosti 

poznání 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky-nástěnné 

tabule mapa německy mluvících 

zemí 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 2, 3 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu 

 rozumí krátkému jednoduchému textu 

zejména, pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

U NÁS 

 byt, bydlení 

 vyjádření představ 

 mluvnice – časování 

nepravidelných sloves v přít. čase, 

slovesa s odluč. předponou 

 slovní zásoba 

 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 
 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 

 rozlišuje manipulační působení médií 

a identifikuje se s pozitivními 

prosociálními vzory 

MĚSTO 

 orientace ve městě, popis cesty, 

porozumění základním nápisům, 

podání informace, poděkování, 

souhlas,  

 odmítnutí 

 mluvnice – předložky se 

3. pádem, vazba „es gibt“, osobní 

zájmena 

 slovní zásoba  

 

 podpora pozitivního působení 

televize a medií – nabídka 

pozitivních vzorů v médiích, kritický 

přístup k působení médií, eliminace 

vlivu agrese, zvládání agrese, 

rozlišování mezi realitou 

a pseudorealitou, účinná obrana proti 

manipulaci médii, media a volný čas 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 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 

 respektuje velikost a důstojnost lidské 

osoby, objevuje vlastní jedinečnost 

a identitu a vytváří si zdravé sebevědomí 

DENNÍ PROGRAM, POVINNOSTI, 

KONÍČKY 

 vyprávění o povinnostech 

a koníčcích, požádaní 

 některá způsobová slovesa, 

číslovky do 100 000, časové údaje, 

zájmena 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat v 

komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 jedinečnost a identita člověka – 

rozvoj sebevědomí, hodnotová 

orientace, rozvoj sebeovládání 

a morálního úsudku, 

selfmanagement, úvahy nad 

mravními zásadami, radost 

a optimizmus v životě 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

- kulturní diference 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 3, 10 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí slovům a jednoduchým větám, 

které jsou pronášeny pomalu a zřetelně 

a týkají se osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální oporu  

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

NAŠI SOUSEDÉ 

 Salzburg – Mozart 

 Berlín 

 aktivity dětí u nás a v jiných 

zemích (Rak, SRN) 

 bydlení ve světě 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

 uplatnění komplexní 

prosociálnosti – bída světa, 

informovanost o situaci zemí třetího 

světa, vztah k menšinám, využití 

prosociálnosti v multikulturní 

společnosti, pozitivní vztah 

k diverzitám 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

- kulturní diference 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky-nástěnné 

tabule mapa německy mluvících 

zemí 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

PNJ 3, 10 



Základní škola Ostrava – Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace, Školní vzdělávací program 

274 

 

Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 odpovídá na jednoduché otázky týkající 

se jeho samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky pokládá 

MŮJ TÝDENNÍ PROGRAM, SPORT 

 rozvrh hodin, informace ve škole 

 čtení s porozuměním 

 mluvnice – další způsobová 

slovesa,“in“ + 4. p. 

 mluvnice – zájmeno „man“, další 

předložky 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 
9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

- kulturní diference 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky  

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

 sdělí jednoduchým způsobem základní 

informace týkající se jeho samotného, 

rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

 vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

U LÉKAŘE, LIDSKÉ TĚLO 

 vyjádření bolesti, rozhovor 

u lékaře 

 popis situace, kde jsem byl a co 

jsem dělal 

 „haben , sein “ v préteritu, 

„werden“ +příd. jméno, zájmena 

 slovní zásoba  

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 rozumí základním informacím v 

krátkých poslechových textech týkajících 

se každodenních témat 

 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 

VE MĚSTĚ – NÁKUPY, DOPRAVA, 

POVOLÁNÍ 

 situace a rozhovory v obchodě, 

na poště, na nádraží, požádat 

o informaci a poděkovat za ni 

 „ich möchte, ich hätte gern“ 

 slovní zásoba – žáci si osvojí 

slovní zásobu a umí ji používat 

v komunikačních situacích 

probíraných tematických okruhů, 

práce se slovníkem 

 mluvnice – základní gramatické 

struktury a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které nenarušují 

smysl sdělení a porozumění) 

 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

- kulturní diference 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

 stručně reaguje na jednoduché písemné 

sdělení 

POČASÍ, ROČNÍ OBDOBÍ, OBLEČENÍ, 

VÁNOCE, VELIKONOCE 

 popis počasí a činností, popis 

oblečení 

 mluvnice – zájmena osobní 

a přivlastňovací 

 mluvnice – préteritum modálních 

sloves, plurál 
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Vzdělávací oblast Předmět 

Druhý cizí jazyk Německý jazyk 

Očekávané výstupy 

 

 

Žák 

Učivo 

R
o
čn

ík
 

Průřezová témata 

Metody a formy práce, projekty, 

pomůcky, mezipředmětové 

vztahy 

 se zapojí do jednoduchých rozhovorů   

 aplikuje postoje a způsobilosti, které 

rozvíjejí mezilidské vztahy 

OPĚT PRÁZDNINY, DOVOLENÁ, 

MÓDA, CESTOVÁNÍ 

 co mě baví, co se mi líbí 

 mluvnice – souvětí, přídavná jm. 

a příslovce (stupňování) 

 slovní zásoba  

 

 otevřená komunikace – úrovně 

komunikace, zásady verbální 

komunikace, komunikační chyby, 

dialog, komunikace ve ztížených 

podmínkách 

 já – potenciální vzor pro druhé 
– smysl a cíl mého života, postoje, 

zodpovědný život, mé schopnosti 

a společnost, zdravý způsob života, 

autonomie a konformita 

9. 

MuV 

- kulturní diference 

VMEGS 

- Evropa a svět nás 

zajímá 

- jsme Evropané 

MeV 

- tvorba mediálních 

sdělení 

OSV 

- sebepoznání 

a sebepojetí 

- komunikace 

- kulturní diference 

metody receptivní 

metody aktivní 

apercepční cvičení 

imitační cvičení 

audiografická cvičení 

auditivní pomůcky - 

magnetofonové nahrávky textů 

vizuální pomůcky-nástěnné 

tabule mapa německy mluvících 

zemí 

JČ, Z, D, VV, HV, M, OV 

 


