N MECKÝ JAZYK
Charakteristika vyu ovacího p edm tu
1. Vzd lávací oblast p edm tu
Jednoduchá komunikace ústní i písemná
Plynulé a foneticky správné tení
Reprodukce p im eného textu
Osvojování gramatických pravidel, jejich praktické používání
Používání dvojjazy ných slovník

2.

asová dotace
6. – 9. ro ník
3 vyu ovací hodiny týdn (1. cizí jazyk)
6. - 7. ro ník, 2 vyu ovací hodiny týdn (rozši ující oblast)
8. – 9. ro ník, 3 vyu ovací hodiny týdn (rozši ující oblast)

3. Místo realizace
T ída
Jazyková pracovna
Mimoškolní prost edí

4. Pr

ezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání, kreativita, poznávání lidí, komunikace, morální rozvoj
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OB ANA
Ob anská spole nost a škola
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
Evropa a sv t nás zajímá, objevujeme Evropu a sv t, jsme Evropané
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference, lidské vztahy, etnický p vod, multikulturalita
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah lov ka k prost edí
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Kritické tení a vnímání mediálních sd lení
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SOUVISLOSTECH

5. Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj klí ových
kompetencí
U itel vede žáky k tomu, aby si ov ovali užite nost a významnost získaných poznatk pro
život, pro dorozumívání s lidmi, aby své poznatky dokázali využít i v mimoškolních
aktivitách.

6. Formy a metody práce
Vyu ovací hodina – reprodukce text , popis obrázk , dramatizace,
rozhovory, samostatné práce, dopisy
Exkurze
P íprava na sout že

7. Klí ové kompetence
Kompetence k u ení
Žáci usilují o aplikaci získaných poznatk do praxe
Žáci jsou vedeni b hem výuky k d razu na tení s porozum ním, práci
s textem, vyhledávání informací a k sebehodnocení
Žáci se zam ují na práci s jazykovými p íru kami
Žáci si rozvíjejí nejen poznatky z cizích jazyk , ale v souvislosti s tím i
poznání p íslušných zem pisných oblastí
Kompetence k ešení problému
Žáci poznatky nep ebírají v hotové podob ,ale snaží se je samostatn
dotvá et
Žáci se vytvá ením praktických úloh a situací u í problémy ešit
Žáci p i ešení problém rozvíjejí týmovou spolupráci
Žáci k prezentaci projekt používají multimediální u ebnu
Kompetence komunikativní
Žáci si vytvá ejí prostor pro komunikaci r znými formami
Žáci se ú astní akcí na mezinárodní úrovni se zam ením na zdokonalení
jazykových dovedností
Žáci se u í rozvíjet komunikaci s jinými lidmi
Kompetence sociální a personální
Žáci jsou vedeni k vytvá ení pozitivních p edstav o sob samém,k ovládání
svého jednání a chování
Žáci prokazují schopnost st ídat role ve skupin
Žáci si utvá ejí schopnost zvládnout organizaci svého pracovního i
odpo inkového režimu
Žáci se snaží o rozvoj p edstavivosti a fantazie
Kompetence ob anské
Žáci vnímají a respektují individuální rozdíly
Ve t ídních kolektivech žáci spole n stanovují pravidla chování
Žáci rozvíjejí své volní a charakterové rysy
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Žáci se zapojují do evropských projekt , kde se seznamují s kulturou
jiných národ
Kompetence pracovní
Žáci si osvojují plánování a organizování pracovních inností
Žáci se u í pr b žn vyhodnocovat výsledky inností

8. Postupy p i realizaci klí ových kompetencí
Žáci získají základy kulturní komunikace
Poznají oblasti, kde se lze domluvit n meckým jazykem
Je rozvíjen i písemný projev – dopisování
Žáci jsou vedeni k tomu, aby své teoretické poznatky um li využít i v praxi
Ú astní se kulturních po ad a sout ží
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