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Vzdělávací
program RVP ZV Základní vzdělávání Délka studia v letech:

Učební osnovy

Německý jazyk

Pojetí vyučovacího předmětu
Obsahové, organizační a časové vymezení

    Výuka cizím jazykům vytváří předpoklady pro komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.

Připravuje je jak k praktickému užívání jazyka, tak k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry

a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak i dalším studiu i v budoucím

pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní

tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance. Vzdělávání

v předmětu německý jazyk je realizováno ve čtyřech oblastech: poslech s porozuměním, mluvení, čtení

s porozuměním a psaní. Prostřednictvím dalšího cizího jazyka dosáhne žák úrovně A1 podle Společného

evropského referenčního rámce pro jazyky.

Německý jazyk je vyučován jako samostatný předmět v 7. - 9. ročníku, a to v těchto hodinových dotacích:

7. roč.- 2 hod, 8. roč. - 2 hod, 9. roč.- 2 hod týdně

Výuka probíhá v jazykové učebně, kmenových třídách a počítačové učebně.

Vzdělávání v předmětu německý jazyk vytváří podmínky

- k seznámení s dalším cizím jazykem a osvojení si jeho základů

- k seznámení se základními poznatky z reálií a kultury zemí příslušné jazykové oblasti

- k osvojování učebních postupů, potřebných k efektivnímu studiu cizích jazyků

- k rozšiřování všeobecného kulturního přehledu, který je předpokladem k formování postojů vedoucích

k vytváření porozumění mezi národy, k pěstování vzájemné tolerance a respektu, k úctě ke kulturním hodnotám

jiných národů

Formy a metody práce:

- frontální výuka s demonstračními  pomůckami

- skupinová práce, práce ve dvojicích

- aktivity s využitím PC

- práce s internetem( vyhledávání a práce s informacemi)

- jazykové hry

- videa, písničky, pohádky

Předmětem prolínají průřezová témata:

- EV: v rámci tématických celků o přírodě porozumění nutnosti ochrany životního prostředí

- EGS: seznamování s odlišnostmi kultur zemí, respekt k historickým a kulturním hodnotám

- MKV: tolerance a empatie, respekt k odlišnostem v kultuře, národnosti i osobnosti

- VDO: vyjadřování a obhajování vlastních názorů, popisování skutečností v cizím jazyce

- OSV: komunikace, dialog se spolužáky, umění naslouchat a reagovat na obsah sdělení

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků :

Kompetence k učení:

Učitel vede žáky:

- rozvíjí dovednosti potřebné k osvojení učiva

1.1  Jazyk a jazyková komunikace
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- využívá dovednosti dříve získané

- k systematickému ukládání informací

Kompetence k řešení problému:

Učitel vede žáky:

- k hledání pravidel mluvnických jevů

- k hledání chyb, práci s chybou a odůvodnění správného řešení

Kompetence komunikativní:

Učitel vede žáky:

- k zájmu o komunikaci v cizím jazyce a výměnu informací

- k dodržování pravidel komunikace

- ke srozumitelnému projevu

Kompetence sociální a personální:

Učitel vede žáky:

- k umění požádat o pomoc

- k diskusi v malých skupinkách

- k respektování názoru spolužáků

- k ochotě pomoci

Kompetence občanská:

Učitel vede žáky:

- k zájmu o veřejné dění

- k odpovědnému plnění úkolů

- k zapojení do aktivit školy

Kompetence pracovní:

Učitel vede žáky:

- k dodržování hygienických pravidel při čtení a psaní

- k dodržování pravidel bezpečnosti

 

 

 

7. ročník
0+1 týdně, P

Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák:

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

•

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech

•

rozumí slovům jednoduchých písniček•
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá v něm význam slova•

Učivo
- vstupní audioorální kurs (zvuková, grafická podoba jazyka)
- fonetické jevy, základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov
- hláskování jmen, abeceda
- internacionalismy
- dny v týdnu
- číslovky 0-20
- práce se slovníkem
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7. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
7. ročník

Nauka o významu slov
Nauka o tvoření slov

přesahy z učebních bloků:

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy a osvojovaných témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného a osvojovaných témat

•

pokládá jednoduché otázky a vyžádá jednoduchou
informaci

•

vede jednoduchý telefonní rozhovor•
jednoduchým způsobem se domluví  v běžných
každodenních situacích

•

Učivo
- pozdravy v německy mluvících zemích
- představení se "Ich heisse...."
- seznámení se " Ich wohne in....."
- moje rodina, představení členů rodiny
- popis rodinné fotografie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Občanská výchova
6. ročník

Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k
osvojovaným tématům

•

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má
k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

•

vyjmenuje německy mluvící země•
ovládá slovní zásobu spojenou s tématickým okruhem
Vánoce, Velikonoce

•

Učivo
- moji kamarádi, jednoduchý popis osoby
- škola, školní věci
- Vánoce, Velikonoce
- německy mluvící zěmě (seznámení se s Německem,
Rakouskem, Švýcarskem), hlavní města
- záliby, koníčky

Průřezová témata

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního
prostředí
Vztah člověka k prostředí

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané

přesahy do učebních bloků:

Zeměpis
6. ročník

Evropa

přesahy z učebních bloků:
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7. ročník

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- vyplní formulář, e-mail
- napíše jednoduché přání, dopis
- časování pravidelných sloves
- časování sloves: haben, sein, mögen
- slovosled W- otázek
- zápor ve větě (nein, nicht, kein)
- člen určitý a neurčitý v 1. pádě
- přivlastňovací zájmena (mein, dein)
- přídavná jména

Průřezová témata přesahy do učebních bloků:

Informatika
7. ročník

Hardware
Software
MS Office

přesahy z učebních bloků:

8. ročník
0+1 týdně, P

Poslech s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák:

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

•

rozumí základním informacím v krátkých poslechových
textech

•

rozumí slovům jednoduchých písniček•
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá v něm význam slova•

Učivo
- zvuková stránka jazyka
- pozdravy, představení
- jednoduché sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- svátky, roční období, měsíce
- volný čas, rodina, škola, zvířata
- 4. pád podst. jmen (zápor)
- zeměpisné názvy
- německé reálie

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník

Nauka o tvoření slov
Informatika

Internet
Přírodopis

Savci
Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa

Občanská výchova
Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:
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8. ročník

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající
se jeho samotného, rodiny, školy a osvojovaných témat

•

odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho
samotného a osvojovaných témat

•

pokládá jednoduché otázky a vyžádá jednoduchou
informaci

•

Učivo
- správná výslovnost
- pozdravy, představení
- pokyny pro práci ve třídě
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, roční období, měsíce
- volný, čas, rodina, škola, zvířata
- prázdniny, číslovky
- podmińovací způsob "mögen"
- předložkové vazby
- určit dobu činnosti během dne
- komunikace v běžných každodenních situacích
- sdělit místo a polohu
- zeměpisné názvy
- německé reálie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Řešení problémů a rozhodovací
dovednosti

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník

Nauka o tvoření slov
Informatika

Internet
Přírodopis

Savci
Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa

Občanská výchova
Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozuměním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům

•

rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k
osvojovaným tématům

•

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má
k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci

•

Učivo
- správná výslovnost
- pozdravy, představení, blahopřání
- pokyny pro práci ve třídě
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, prázdniny, roční období, měsíce
- číslovky
- sdělit místo a polohu (3. pád)
- předložkové vazby
- zeměpisné názvy
- německé reálie
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8. ročník

Průřezová témata

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Jsme Evropané
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník

Nauka o tvoření slov
Informatika

Internet
Přírodopis

Savci
Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa

Občanská výchova
Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři•
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•

Učivo
- napíše jednoduché přání, dopis, blahopřání, pozdrav
- vytvoří pozvánku
- pozdravy, představení
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, prázdniny, roční období, měsíce
- číslovky
- volný čas, škola, rodina, zvířata
- 4. pád podst. jmen
- časování sloves haben, fahren,..
- předložkové vazby
- podmiňovací způsob "mögen"
- zeměpisné názvy
- německé reálie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
8. ročník

Nauka o tvoření slov
Informatika

Internet
Přírodopis

Savci
Zeměpis

Obyvatelstvo a sídla
Politické rozdělení světa

Občanská výchova
Člověk ve společnosti
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

9. ročník
0+1 týdně, P

Poslech s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které
jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností

•

rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnici a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální podpory

•

v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na
otázky

•

rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a
konverzaci

•

odvodí pravděpodobný význam•
používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo
význam slova

•

Učivo
- slovní a větný přízvuk
- správná výslovnost
- texty přiměřené jazykové úrovně
- zvuková stránka jazyka
- pozdravy, představení
- jednoduché sdělení a základní otázky
- pokyny pro práci ve třídě
- svátky, roční období, měsíce
- volný čas, rodina, škola, zvířata, v obchodě, u lékaře
- časování sloves
- přivlastńovací zájmena
- části dne
- číslovky větší než 100
- minulý čas
- předložkové vazby
- zeměpisné názvy
- německé reálie
- zvyky, tradice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Slovní zásoba a význam slova
Tvarosloví

Informatika
Opakování MS -OFFICE
Internet

Přírodopis
8. ročník

Savci
Trávicí soustava

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Občanská výchova

9. ročník
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:
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9. ročník

Mluvení
Očekávané výstupy
Žák:

sestaví jednoduché sdělení týkající se situací
souvisejících s probíranými tématy

•

zapojí se do jednoduchých rozhovorů•
sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě
a dalších osvojovaných tématech

•

odpovídá na jednoduché otázky a pokládá podobné
otázky

•

Učivo
- slovní a větný přízvuk
- správná výslovnost
- pozdravy, představení
- pokyny pro práci ve třídě
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, roční období , měsíce, části dne
- volný čas, rodina, škola, zvířata, v obchodě, u lékaře,
prázdniny
- číslovky větší než 100
- předložkové vazby
- časování sloves
- přivlastńovací zájmena
- minulý čas
- komunikace v každodenních situacích
- zeměpisné názvy
- německé reálie
- zvyky atradice

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Slovní zásoba a význam slova
Tvarosloví

Informatika
Opakování MS -OFFICE
Internet

Přírodopis
8. ročník

Savci
Trávicí soustava

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Občanská výchova

9. ročník
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Čtení s porozumněním
Očekávané výstupy
Žák:

čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného
rozsahu

•

rozumí jednoduchým nápisům a orientačním pokynům•
rozumí jednoduchým větám, které se vztahují k
probíraným tématům

•

rozumí krátkému textu s vizuální oporou a vyhledá v něm
požadovanou informaci

•

Učivo
- správná výslovnost
- pozdravy, představení, blahopřání
- pokyny pro práci ve třídě
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, prázdniny, roční období, měsíce, části dne
- volný čas, rodina, škola, zvířata, u lékaře, v obchodě
- časování sloves
- minulý čas
- přivlastnóvací zájmena
- předložkové vazby
- číslovky větší než 100
- sdělení místa a polohy
- zeměpisné názvy
- německé reálie
- zvyky, tradice
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9. ročník

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Slovní zásoba a význam slova
Tvarosloví

Informatika
Opakování MS -OFFICE
Internet

Přírodopis
8. ročník

Savci
Trávicí soustava

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Občanská výchova

9. ročník
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:

Psaní
Očekávané výstupy
Žák:

sestaví jednoduché písemné sdělení týkající se situací
souvisejících se životem v rodině, ve škole a probíranými
tématy

•

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení•
vyplní základní údaje o sobě•

Učivo
- napíše jednoduché přání, dopis, blahopřání, pozdrav
- vytvoří pozvánku
- pozdravy, představení
- jednoduchá sdělení a základní otázky
- svátky, prázdniny, roční období, měsíce, části dne
- číslovky větší než 100
- volný čas, škola, rodina, zvířata, u lékaře, v obchodě
- minulý čas sloves
- přivlastńovací zájmena
- předložkové vazby
- zeměpisné názvy
- německé reálie

Průřezová témata

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ
VÝCHOVA

Poznávání lidí
Mezilidské vztahy

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V
EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH
SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

přesahy do učebních bloků:

Český jazyk a literatura
9. ročník

Slovní zásoba a význam slova
Tvarosloví

Informatika
Opakování MS -OFFICE
Internet

Přírodopis
8. ročník

Savci
Trávicí soustava

Zeměpis
7. ročník

Zeměpis světadílů
Občanská výchova

9. ročník
Člověk jako jedinec

přesahy z učebních bloků:
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