
Vzd�lávací oblast: rozši�ující oblast, p�edm�t: konverzace z 2. cizího jazyka - n�mecký jazyk, 3. v�kové období, 7. ro�ník

Žákovské kompetence U�ivo - obsah
P�i�azení okruh� 

pr��ezových témat
Mezip�edm�tové 

vztahy

Umí mluvit o cestování, zp�sobu p�epravy, o ro�ních 
obdobích 

Die Ferien sind leider vorbei                                                                                    Die 
Jahreszeiten                                                                                                          Die 
Schule beginnt                                                                                                    Zu 
Besuch in Dresden; In der Galerie                                                                     Alte 
Pinakotheke München

Výchova k myšlení v evropských a 
globálních souvislostech: 
poznávání Evropy v souvislosti s 
uplatn�ním n�meckého jazyka

Evropa (8. r. Z)

Umí pohovo�it o trávení volného �asu, o spole�ném 
trávení �asu v rodinném kruhu

   Seht ihr auch gern fern?; Das Gewitter; Ohne Fernsehen; das Gespenst        
Probleme mit dem Auto; Das Auto ist weg; Frau Hoffmann telefoniert mit der Polizei; 
Was ist eigentlich passiert?                                                                            Besuch im 
Theater; Wir fahren ins Theater; Die Vorstellung; Ins Kino oder in die Disko? Hans 
besucht Milan in Prag

Osobnostní a sociální výchova: 
mezilidské vztahy, komunikace a 
kooperace

Umí se orientovat v �ase ve spojitosti s denním 
programem

Die Einladung                                                                                                                         
Der Elternabend; Wo ist das Auto?

Umí základy o n�meckém automobilovém pr�myslu, 
pozná n�mecké zna�ky aut a ví kde se vyráb�jí, tím se 
u�í orientovat v map� N�mecka

Milan schreibt Hans                                                                                                     
Deutsche Auto-Kennzeichnen                                                                               Quiz - 
woher sind die Autos?

Mediální výchova : zdroj informací, 
kritický p�ístup k jejich p�ijímání a 
interpretaci

Umí pojmenovat osobní  i spole�enské svátky a oslavy Wir feiern                                                                                                                  Vor 
dem Fasching                                                                                                    Auch in 
Tschechien feiert man Weihnachten

Svátky a oslavy (6.r. Rv)

Umí základní reálie Švýcarska, orientuje se v map�, 
pozná názvy poho�í, jezer

Ausflüge in der Schweiz; Ausflug um Mitternacht Evropa (8. r. Z)

Poznámky:
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Laboratorní práce:

Pr��ezová témata:

Ostatní:

Výchova k myšlení v evropských  a globálních souvislostech - pounávání Evropy v souvislosti s uplatn�ním n�meckého jazyka
Osobnostní a sociální výchova - mezilidské vztahy, komunikace a kooperace
Mediální výchova - zdroj informací, kritický p�ístup k jejich p�ijímaní a interpretaci


