
Ročník Předmět
Průřezová 

témata

Mezipředmět. 

vazby
Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Období 

splnění

Metodická 

poznámka
Rozsah vyžadovaného učiva

Návrhy učiva pro 

nadané žáky

7 Nj Vyhláskuje své jméno, konkrétní slovo. abeceda

7 Nj

OSV 2 (verb.i 

neverb. 

dovednosti 

sdělování) 

Reaguje při setkání, rozloučení. pozdravy

základní pozdravy provázející den

7 Nj Zjistí o spolužákovi základní údaje. ja - nein Fragen, W-Fragen
otázka: přísudek + podmět,            

Spielst du Fussball?               otázka: 

woher, wo (wer, was, wie)    Was 

spielst du?            

7 Nj Podá základní informace o sobě.
věta oznamovací - přímý pořádek slov, věta 

tázací
podmět + přísudek + (předmět)       ich 

spiele Fussball

7 Nj
Sdělí své telefonní číslo, vytvoří otázku - odpověď kolik 

je komu let.
číslovky do 20, barvy

7 Nj Představí členy rodiny. přivlastňovací a osobní zájmena

mein - meine - mein     meine      dein -  

deine -  dein      deine                 

Themenkreis: Das 

sind wir, der 

Familenstammbau, 

3.Lektion

7 Nj Osloví spolužáky, učitele, mluví o nich. časování sein, haben

sein, haben

7 Nj Tvoří základní věty. časování sloves ich spiel - e                                   du 

spiel - st                                   er spiel - 

t

7 Nj Popře informaci. zápor u sloves a podstatných jmen nicht                                             er 

spielt - er spielt nicht                      

kein/e  

Německý jazyk (Nj) Vyučovací předmět:
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7 Nj Informuje o neznámé osobě či věci.
člen určitý a neurčitý, skloňování 

podstatných jmen v jednotném čísle
ein - eine -  ein      -                       der    

die     das   die              

7 Nj Vyjádří přání. sloveso möchten ich möchte                                        du 

möchtest                                       er 

sie es möchte in Ruhe spielen

7 Nj Určí počet, letopočet. číslovky do 100

Themenkreis: Das 

sind wir, Vier 

Freunde in einer 

Strasse, 3.Lektion

7 Nj Aj, Rj Vyhodnotí - reprodukuje slyšené informace. poslech s porozuměním

7 Nj Aj, Rj Vyhodnotí - reprodukuje informace v textu. četba s porozuměním Themenkreis:Das 

sind wir, Ein 

Interview, 2.Lektion

7 Nj Aj, Rj Vyhodnotí - reprodukuje informace z různých zdrojů vizuální porozumění

7 Nj Rj
Napíše e-mail se základními informacemi o své osobě 

a rodině.
e-mail

7 Nj Tvoří jednoduché věty.
časování nepravidelných sloves v 

přítomném čase

fahren, heissen

Themenkreis: Das 

sind wir , 

Fragen+Antworten, 

3.Lekt.

7 Nj Vyplní osobní údaje ve formuláři. Themenkreis: Das 

sind wir, Das Hobby-

Labyrinth, 4.Lektion

7 Nj Seznámení s vyučovacími předměty. psaní dopisu kamarádovi

Themenkreis: Alltag 

und Schule, Mein 

Stundenplan, 

5.Lektion

8 Nj Podá zprávu o známé osobě či věci. předložky - 3. a 4. pád, Wo?, Wohim?

der - die - das    - die
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8 Nj
OSV 8 (vedení 

dialogu)
Domluví se při nákupu školních věcí v obchodě.

množné číslo podstatných jmen, skloňování 

v množném čísle
der,die,das = die + tvar mn.č.         das 

Spiel - die Spiele

Themenkreis:Alltag 

u.Schule, Schule, 

5.Lektion

8 Nj Reaguje na to, co má a nemá rád.
časování slovesa mögen, způsobová 

slovesa
ich mag, du magst, er mag,            wir 

mögen, ihr mögt, sie mögen +   

Substantiv   ich mag Fussball                         

8 Nj Informuje o svých zájmech. slovesa s odlučitelnou předponou

slovesa 9. lekce učebenice Pingpong

8 Nj Popíše osoby.
přídavná jména, stupňování přídavných 

jmen a příslovcí

8 Nj Tvoří otázky pomocí tázacích zájmen. zájmena

wer, was, woher, wo, wie

8 Nj Podá informace o známé osobě či věci. osobní zájmena ve 3. a 4. pádu

er - ihn, sie - sie, es - es, sie - sie

8 Nj Podá informace o svém volném čase.
časové předložky, určení času, dny, 

měsíce, roční období, čas
wir sind, ihr seid, sie sind              wir 

haben, ihr habt, sie haben        wir 

möchten,ihr möchtet,sie möchten  

8 Nj Porozumí pokynům pronášeným ve vyučovací hodině. rozkazovací způsob

spiel - spielt - spielen Sie                 

nimm - nehmt - nehmen Sie            

arbeite - arbeitet - arbeiten Sie          

sei - seid - seien Sie

8 Nj
Zjistí, co spolužák někomu dává nebo bere a co 

zapomíná.
slovesa se změnou samohlásky

ich gebe, du gibst, er gibt,             wir 

geben, ihr gebt, sie geben        ich 

nehme, du nimmst, er nimmt,...   ich 

vergesse,du vergisst,er vergisst…

Themenkreis: Alltag 

und 

Schule,Wortkarten: 

Schulsachen, 

6.Lektion

8 Nj
Podá základní informace o školském systému v 

Německu.

8 Nj Aj, ICT, Jc, Rj
Používá slovník učebnice, dvojjazyčný slovník, 

internetový slovník.
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8 Nj Oznamí, co má a co zapomněl. minulé časy sloves

(wer,was?    der - die - das - die)          

wen, was?  den - die - das - die   

Themenkreis: Alltag 

und Schule, Lesen-

ordne den Text, 

5.Lektion

8 Nj Vede dialog. výjimky větného rámce

Du spielst Fussball.                       

Fussball spielst du.                       

Themenkreis: Alltag 

u.Schule, Wer sagt 

das, 7.Lektion

9 Nj Vyjádří svá přání o prázdninových cílech. místní předložky - rozšíření

in, zu, auf

9 Nj

OSV 2 

(hodnocení 

druhých)

Porovnává zájmy spolužáků.
stupňování nepravidelných přídavných 

jmen a příslovcí

gern - lieber - am liebsten

Themenkreis: Alltag 

u.Schule, Das 

Wortschatz - 

Wurfelspiel, 

8.Lektion

9 Nj Popisuje průběh svého dne. zvratná slovesa

ich muss, du musst, er muss,         wir 

müssen, ihr müsst, sie müssen ich 

kann, du kannst, er kann,         wir 

können, ihr könnt, sie 

können…..Fussball spielen

Themenkreis: Alltag 

u.Schule,auf dem 

Schulhof, 9.Lektion

9 Nj Oznámí, kde se co nachází. vazba es gibt

es gibt + 4.pád                               es 

gibt einen Fussball, ein Spiel

Themenkreis: Alltag 

und Freizeit, Mini-

Dialoge,12.Lektion

9 Nj Charakterizuje různá zaměstnání. neosobní podmět man

man + 3.os.č.j. spielt Fussball

9 Nj Popisuje pohádkové bytosti. antonyma Themenkreis: Alltag 

u.Freizeit, Adjektiv-

Memory, 9.Lektion

9 Nj Informuje, kde kdo byl. preteritum a perfektum dalších sloves

ich war, du warst, er war,               wir 

waren, ihr wart, sie waren

Themenkreis: Alltag 

und Schule, 

Ferienziele, 

11.Lektion

9 Nj Informuje, kdo co měl. preteritum a perfektum  slovesa haben

ich hatte, du hattest, er hatte,        wir 

hatten, ihr hattet, sie hatten + 4.p. 

Themenkreis: Alltag 

und Schule, 

Ferienziele, 

11.Lektion

9 Nj Určí roční čas, části dne, den, roční období. věty vedlejší, spojka dass a weil

am Montag..., im Sommer…,               

um drei Uhr..., am Morgen…

Themenkreis: Alltag 

u.Freizeit, Quartett, 

10.Lektion
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9 Nj
Zjistí informace o spolužákovi a dokáže je 

reprodukovat.
wohin?  - zu, auf, in                        

wo? - im Norden,………..

9 Nj Vyhodnotí a porovná zjištěné údaje.

9 Nj Aj, Rj Napíše pozvánku.

9 Nj Lokalizuje zeměpisná místa dle mapy. vybraná slovesa - perfektum

fahren, fliegen, gehen, wandern -       

in, nach, an, auf

Themenkreis: Alltag 

und Freizeit, Mini-

Dialoge,12.Lektion

9 Nj Zjistí, co spolužák rád jí. vybraná slovesa - preteritum

ich esse, du isst, er isst,                wir 

essen, ihr esst, sie essen

9 Nj Čj
Přečte, globálně porozumí, reprodukuje ústně i 

písemně obsah textu úrovně A1.

Reálie německy mluvících zemí (města, 

osobnosti, památky, jídla, firmy, sport)
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