
vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 9. LUPOMĚSKÁ 
 

  

Výstupy žáka 
 ZŠ Chrudim, U Stadionu 

Učivo – obsah 
Mezipředmětové 

vztahy 

Metody + formy práce, 
projekty, pomůcky a učební 

materiály ad. 
Poznámky 

 Popíše místo, kde bydlí, byt, 
dům, rozumí kratším textům 

 Byt, bydlení 
 jednoduše popíše svůj pokoj, dům   

 Vybrané předložky se 3. a 4. pádem, 4. pád 
podst. jmen s určitým členem, časování 
nepravidelných sloves se změnou kmenové 
samohlásky a sloves s odlučitelnou 
předponou, souvětí souřadné se spojkou 
oder 

VO - domov, rodina Radiomagnetofon, popis 
obrázků, práce s PC, práce 
s rapem, nástěnná tabule 
Práce ve dvojicích, ve 
skupinách, Stationenlernen - 
práce na stanovištích 

 

 Zeptá se na směr cesty, 
globální porozumění 
základním nápisům ve městě, 
jednoduše popíše cestu 

 Jak se dostanu…?                                          
Jednoduchá orientace ve městě, popis cesty 
do školy, žádost o pomoc, omluva    

 Slovosled ve větě oznamovací, tvoření 
dalších  W - otázek, nepřímý pořádek slov, 
předložka für, další nepravidelná slovesa a 
slovesa s odlučitelnou předponou, 4. pád 
osobních zájmen 

 Salzburg - Mozart 

ZE - Salzburg         
VO - organizace 
vlastního času, 
znalost vlastního 
školního prostředí           
HV - W. A. Mozart           
INF - internet 

Audionahrávka, práce s PC, 
práce s mapou, práce s 
obrazovým materiálem 
Minidialogy, hra se slovesy 

 

 Vypráví o průběhu svého dne, 
pohovoří o svém jídelníčku 

 Můj den  
popis denního programu s využitím   
časových údajů, jednotlivých částí dne, 
jídlo, nákupy      

 Používání číslovek větších než 100, mn. č. 
některých podst. jmen, další nepravidelná 
slovesa, 3. pád podst.jmen pouze ve 
vazbách, způsobové sloveso müssen, 
stavba věty se způsobovým slovesem 

MA - práce s 
číslovkami           
VO - školní a 
mimoškolní aktivity, 
organizace vlastního 
času, zdravý životní 
styl                        

Radiomagnetofon, práce se 
slovníkem, nástěnná tabule 
Práce ve dvojicích, dialogy, 
překladatelský závod                       
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 Popíše svůj týdenní program, 
podá informace o své škole, co 
se ve škole smí a co ne, pracuje 
s rozvrhem hodin 

 Můj týden 
 týdenní program, rozvrh hodin 

 Způsobové slovesa können                                          
 

VO - týdenní 
program, školní 
prostředí  
ZE, DE - Berlín                
INF - internet                  

Radiomagnetofon, obrazový 
materiál  
Partnerarbeit, globální čtení, 
práce s textem                             

 

 Popíše části těla, vyjádří, co ho 
bolí, předvede rozhovor s 
lékařem 

 Co tě bolí?                                                   
lidské tělo a jeho části, nemoc, lékař        

 Sloveso tun ve spojení s weh tun, osobní 
zájmena ve 3. pádě jednotného čísla ve 
vazbách, imperativ pravidelných a 
vybraných nepravidelných sloves, 
préteritum sloves sein a haben 

 Pohádky 

PŘ - lidské tělo                
VO - zdraví a 
nemoc, první pomoc                     
ČJ - J. a W. 
Grimmové 

Radiomagnetofon, 
Dominospiel,  asociogramy          
Práce ve dvojicích, 
Rollenspiel 

 

 Orientuje se v plánu města, 
požádá o informaci a poděkuje 
za ni, popíše místo, kde bydlí, 
vyjádří, čím a kam chce jet 

 Ve městě, na vesnici 
život ve městě a na vesnici, moje obec, 
státy Evropy, názvy dopravních prostředků         

 Předložky se 3. pádem, způsobové sloveso 
wollen 

 Povolání 
 Berlín a Německo 

ZE, VO - můj 
domov, komunikace 
s turisty,  státy 
Evropy 
VMS I., II. 

Audionahrávky, DVD, mapa 
Práce ve dvojicích a ve 
skupinách, popis obrázků, 
práce se slovníkem, práce s 
mapou, s PC, práce s plánem 
města, dialogy, Lückentext   
Projekt: "Berlin" 

Chrudim – 
nejvýznamnější 
památky města 
VMS - uvede 
nejvýznamnější 
kulturně 
historické 
památky Berlína, 
utřídí a používá 
vlastní zkušenosti 
a informace o 
cizích zemích 
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 Mluví o počasí, popíše své    
oblečení, popřeje k Vánocům,   

      Velikonocům 

 Počasí 
rok a roční období, počasí, oblečení, 
tradiční svátky, příroda 

 Přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě, 
časování dalších nepravidelných sloves, 
neosobní zájmeno es v pevných vazbách, 
préteritum některých modálních sloves 

VO - tradice a 
svátky, oblékání a 
móda 

Radiomagnetofon, PC, 
fotografie    
Minidialogy, popis obrázků, 
popis fotografií, práce s 
autentickým textem, 
asociogram                         

 

 Vyjádří své plány na 
dovolenou, vyhledává a 
zpracovává informace o 
německy mluvících zemích na 
internetu 

 Prázdniny 
plány na prázdniny, cestování, země a 
kontinenty 

 Perfektum slabých a vybraných 
frekventovaných silných sloves 

 Bern a Švýcarsko 

ZE - problematika 
cestování, světadíly 
a země, některé 
země EU              
VO - pomoc v 
domácnosti, 
problematika OSN           
INF - internet 

Radiomagnetofon, mapa, PC 
Práce se slovníkem, s mapou, 
s elektronickým slovníkem, 
Piktogramy  

 

 


