
Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, předmět: 2. cizí jazyk - německý jazyk, 3. věkové období, 9. ročník

Žákovské kompetence Učivo - obsah
Přiřazení 

průřezových témat

Mezipředmětové 

vztahy
žák čte plynule a foneticky správně texty přiměřeného 

rozsahu
zápor „nichts“; časování sloves sprechen, sehen; 

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Zeměpis- státy střední 

Evropy                        

Hudební výchova

rozumí obsahu textů v učebnici

3. a 4. pád zájmen „er, sie es“

Osobnostní a sociální 

výchova

Přírodopis - člověk                  

Rodinná výchova - 

zdraví

v textech vyhledává známé výrazy, fráze, odpovědi na 

otázky
1.,3. a 4. pád osobních zájmen v jednotném čísle

Osobnostní a sociální 

výchova

Hudební výchova

rozumí konverzaci na určité téma
časování slovesa „schlafen“;  slovesa s odlučitelnými předponami

Osobnostní a sociální 

výchova

domluví se v každodenních situacích,sestaví 

vyprávění na určité téma

věty typu „es ist warm“;  časování slovesa „sein“ v minulém čase (préteritu); 

časování slovesa „haben“ v minulém čase (préteritu)

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Rodinná výchova - 

rodina                

Zeměpis - evropská 

pohoří

odvodí pravděpodobný význam nových slov, odhadne 

smysl nových slov podle kontextu

věty s neurčitým podmětem „man“; další slovesa s odlučitelnými předponami Osobnostní a sociální 

výchova

sestaví krátké sdělení o různých situacich

časování slovesa „wissen“; minulý čas (perfektum) pravidelných sloves

Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Dějepis, Výtvarná 

výchova - architektura         

Zeměpis - Evropa

písemně tvoří a obměńuje věty a texty
předložky se 3.pádem; další slovesa s odlučitelnými předponami

reprodukuje obsah textů časování slovesa einladen Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

požádá o informaci

minulý čas (perfektum) sloves reisen a wandern

Hudební výchova      

Rodinná výchova - 

výchova v rodině

domluví se v různých situacích minulý čas pravidelných sloves s odlučitelnými předponami

tvoří otázky a odpovědi časování slovesa vergessen; předložky se 3.a 4.pádem Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

vyhledává informace ve vhodném slovníku přivlastňovací zájmena v 1.,3. a  4. pádě jednotného čísla; časování slovesa sollen Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Dějepis - vývoj 

společnosti

poskytne požadovanou informaci minulý čas nepravidelných (silných) sloves Osobnostní a sociální 

výchova



Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, předmět: 2. cizí jazyk - německý jazyk, 3. věkové období, 9. ročník

pracuje s neznámým textem vazba „es gibt“ + 4.pád; vazby „nicht mehr“ a „kein mehr“ Osobnostní a sociální 

výchova, 

Environmentální 

výchova

Občanská výchova - 

tradice             

Přírodopis - živočichové

odhadne správně význam některých slov minulý čas sloves geben, essen, gehen Osobnostní a sociální 

výchova, 

Environmentální 

výchova

umí sestavit jednoduchý dopis perfektum sloves s pomocným slovesem sein

vytvoří vyprávění na určité téma podstatná jména a přivlastňovací zájmena ve 3.pádě množného čísla Osobnostní a sociální 

výchova, 

Environmentální 

výchova

tvoří jednoduché věty v minulosti předložky se 3.a 4. pádem; minulý čas sloves stehen, finden, nehmen, beginnen

sestaví vyprávění o rodině perfektum sloves s neodlučitelnými (nepřízvučnými) předponami; - minulý čas 

nepravidelných (silných) sloves s odlučitelnými předponami 

Zeměpis - Evropa, 

Švýcarsko

umí požádat o jednoduchou informaci slovesné vazby

tvorba otázky Wer fährt, kommt, fliegt mit,( nach)….?; - Jak tykáme? Jak vykáme? 

sestaví dopis do Německa

věty se zájmenem „niemand“

Osobnostní a sociální 

výchova

umí používat minulý čas minulý čas silných sloves lesen, sprechen, schreiben, singen

sestaví rozhovor na téma sport,volný čas pády osobních zájmen Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

Zeměpis - Evropa, 

Německo

získá informace o Německu časování sloves helfen, waschen Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

umí souvisle vyprávět na určité téma předložky se 4. pádem

tvoří otázky k určitému tématu časování sloves dürfen, a wollen Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

stručně informuje o své vlasti 1., 3. a 4. pád jednotného čísla přídavných jmen po členu neurčitém Osobnostní a sociální 

výchova, Multikulturní 

výchova

vyhledává informace v různých typech katalogů,v 

knihovně

reálie německy mluvících zemí Multikulturní výchova
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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


