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Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení 

průřezových témat

Mezipředmětové 

vztahy
žák vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném 

rozsahu  slovní zásoby

podstatná jména s neurčitým a určitým členem v 1. pádě j. č.,  přídavná jména v 

přísudku   

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova 

Český jazyk - stavba 

věty

rozumí jednoduchým pokynům a větám se vztahem k 

probíranému učivu, adekvátně na ně reaguje

podstatná jména s neurčitým členem ve 4. pádě j. č., 3. osoba jednotného čísla 

sloves   

Multikulturní výchova

rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova pořádek slov ve větách oznamovacích, pořádek slov ve větách tázacích  

pochopí obsah a smysl jednoduché,pomalé a pečlivě 

vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času 

pro porozumění                                          

sloveso sein v jednotném čísle, 1. pád zájmen er, sie, es; mein, dein, kein v 1. a 4. 

pádě j. č.

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Zeměpis - státy střední 

Evropy

používá abecední slovník učebnice
sloveso  haben v jenotném čísle, pravidelná slovesa v jednotném a množném čísle

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova

rozumí známým slovům a větám
sloveso haben v jednotném a množném čísle, podstatná jména s určitým  členem 

ve 4. pádě j. č.                           

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Hudební výchova

rozumí obsahu a smyslu jednoduchých materiálů-

časopisy, poslech

slovosled přímý a nepřímý, sloveso sein v jednotném a množném čísle, 

rozkazovací způsob ve 2. osobě jednotného a množného čísla

Osobnostní a sociální 

výchova

Pracovní činnosti - 

práce na zahradě

čte nahlas plynule a foneticky správně věty s výrazy ich möchte, du möchtest, podstatná jména s určitým členem ve 3. 

pádě j.č., podstatná jména v 1. a 4. pádě množného čísla

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova

sestaví gramaticky správně jednoduché písemné 

sdělení

časování slovesa „geben, nehmen, essen“, - množné číslo podstatných jmen, 1.,3. 

a 4. pád zájmena  „wer“, časování sloves „ können,fahren“

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Rodinná výchova - 

rodina, rodinné soužití

reprodukuje ústně obsah jednoduchého textu, aktivně 

se zapojí do konverzace, pozdraví, rozloučí se pořádek slov, větný rámec,  předložky se 3. pádem: „bei,  mit,  zu“,  3.pád zájmen 

„mein(meine), dein(deine)“,  1., 3. a 4. pád jednotného čísla podstatných jmen s 

členem určitým a neurčitým a se zájmeny „mein, dein, kein“

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova  

Český jazyk - stavba 

věty

sestaví krátký text, vyplní své základní údaje do 

formuláře
3. pád zájmen „ich, du“,  předložky se 3. pádem „zu (zum, zur), bei (beim),  

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova 

Přírodopis - člověk

odpovídá na sdělení, otázky

4.pád zájmen „ich, du“; předložky se 3. a 4. pádem: „auf, in,(ins,im), unter;  

Hudební výchova  

Rodinná výchova - 

rodina

obměńuje krátké texty se zachováním smyslu textu časování sloves  „müssen, lesen“ Osobnostní a sociální 

výchova

vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a 

vytvoří odpověď, poskytne požadovanou informaci

předložky se 4. pádem „für, gegen, ohne,  časování slovesa „laufen“

používá dvojjazyčný slovník Práce s textem - časopis Hurra!; přídavná jména odvozená od místních jmen Osobnostní a sociální 

výchova

Zeměpis - státy střední 

Evropy
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Poznámky:

Laboratorní práce:

Průřezová témata:

Ostatní:

Německý jazyk vyučujeme podle učebnic Heute haben wir Deutsch, autoři: M. Kouřimská, S. Jelínek, U. Kettenburg, L. Kučerová, I. Nöbauer

Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj, kreativita, komunikace; Multikulturní výchova - multikulturalita, lidské vztahy


