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Výstupy žáka 
 ZŠ Chrudim, U Stadionu 

Učivo – obsah 
Mezipředmětové 

vztahy 

Metody + formy práce, 
projekty, pomůcky a učební 

materiály ad. 
Poznámky 

 Vyslovuje a čte nahlas 
foneticky správně – ovládá 
základní fonetické jevy 
německého jazyka, hláskuje 

 Umí pozdravit, poděkovat a 
rozloučit se, zná dny v týdnu a 
měsíce, pojmenovává barvy, 
počítá do 100 

 Vstupní fonetický kurz 
  Abeceda a internacionalismy, přivítání, 

pozdravy, rozloučení, dny v týdnu a 
měsíce, čísla do 100, barvy 

 Základní výslovnost německých 
samohlásek a souhlásek, nácvik 
výslovnostních dovedností 

ČJ - vlastní jména, 
internacionalismy 
DĚ - lidé a 
země/osobnosti 
VO – telefonování, 
správný styl 
mluveného slova 

radiomagnetofon, internet, 
výukové programy 
hra na telefonování, 
Dominospiel, skupinová 
práce, práce ve dvojicích,  
Lückentext 
práce s mapou, se slovníkem 

 

 Dokáže představit sebe i jiné 
osoby, zeptat se na jméno, 
bydliště, telefonní číslo, klást 
jednoduché otázky a odpovídat 
na ně, napsat několik informací 
o sobě, vyplnit jednoduchý 
formulář 

 Hallo, ich bin… 
základní informace o sobě a svém kamarádovi, 
země v nichž se mluví německy 
časování pravidelných sloves a slovesa sein a 
mögen v č. j. a 3. os. č. mn., slovosled věty 
oznamovací, otázky zjišťovací, tykání a 
vykání, slovosled W – otázek, zápor nicht a 
nein 

větná melodie, nácvik intonace věty 
úvod do reálií – země, v nichž se mluví 
německy 
seznámení se základy psaní na PC (odlišné 
hlásky v NJ) 

VO – já, moje 
rodina, moji 
kamarádi a volný 
čas, formulář 
ZE – německá, 
rakouská a 
švýcarská města, 
pamětihodnosti, 
hory a osobnosti 
 

práce s mapou, obrázky měst 
(Vídeň, Berlín, Bern, Kolín 
nad Rýnem), video 
práce ve dvojicích 
 
Projekt „Ich“ 
sdělení základních údajů o 
sobě 
„Mein Freund“ 
vyprávění o kamarádovi 
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 Představí členy své rodiny, 
vypráví krátký příběh podle 
obrázků, uvede povolání a 
popisuje zvířata, pracuje se 
slovníkem 

 

 Meine Familie 
rodina a její členové, rodinná fotografie, 
vyprávění příběhu podle obrázků, názvy 
povolání 
rozlišení rodů, určité členy der, die, das  
přivlastňovací zájmena mein, dein 
přídavná jména v přísudku 
přivlastňovací vazba von 

časování pravidelných sloves, sloves sein a 
mögen v množném čísle 
přímý a nepřímý pořádek slov ve větě 
jednoduché 
procvičování fonetických jevů, upevňování 
správné výslovnosti 
 

VO - rodina, rodinné 
vztahy, rodokmen 
ČJ – souvislé 
vyprávění o členech 
rodiny, krátký 
příběh 

fotografie členů rodiny, 
audionahrávka 
Spielrap, Pantomime 
Reporterspiel 
Arbeit mit einem Bild 
Bildergeschichte 
práce se slovníkem 
 
„Mein Stammbaum“ 
vytvoření rodokmene rodiny 
(fotografie, kresba) 

 
 

 Pojmenovává předměty a 
školní potřeby, zeptá se, jak se 
předměty nazývají německy, 
popíše počítač a jeho 
příslušenství, používá 
elektronický slovník, dokáže 
dát jednoduchý příkaz 

 Ich und meine Schule 
školní potřeby a počítač, jednoduchý popis 
věcí, příkazy a pokyny učitele 
člen určitý a neurčitý v 1. a 4. p. 
přivlastňovací zájmena mein, dein v 1. a 4. p. 
zápor podstatných jmen kein v 1. a 4. p. 
rozkaz pro 2. os. j. č. (pouze lexikálně) 
procvičování fonetických jevů, upevňování 
správné výslovnosti, slovní přízvuk 
vzdělávací systém a známkování v Německu 

Aj – otázka na 
školní potřeby 
v cizím jazyce 
DĚ – M. Terezie, 
zavedení povinné 
školní docházky 
INF – popis počítače 
a jeho základních 
komponentů včetně 
příslušenství 

audionahrávka,  
práce se slovníkem, s obrázky 
Gruppenarbeit, asociogram 
Kimova hra 
Schovávaná 
Kettenspiel 
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 Pojmenovává předměty a 
školní potřeby, zeptá se, 
jak se předměty nazývají 
německy, dokáže dát 
jednoduchý příkaz 

 Mein Tag… Wo und wann? 
můj denní program a aktivity, základní časové 
údaje – hodiny, dny, povinnosti a činnosti 
v průběhu dne, napsat krátký vzkaz a reagovat 
na něj 
časové předložky (um, am, von…bis) 
rozdíl mezi Uhr x Stunde 
časování způsobových sloves müssen, können, 
stavba věty se způsobovým slovesem 

VO – volný čas, 
škola, povinnost, 
můj den 

audionahrávka 
Bilder ordnen 
Dialoge 
Umfrage 
SMS – Nachrichten 
práce s textem 

 

 Hovoří o svých koníčcích, 
popíše své činnosti během 
týdne, napíše o sobě 
jednoduchý text  

 Hobbys, Freizeit, Freunde 
koníčky a volný čas, oblíbené činnosti vlastní i 
přátel a členů rodiny, roční období a měsíce, 
pozvánka na oslavu narozenin, e - mail 
přivlastňovací zájmena sein, ihr, unser, euer 

stupňování příslovcí, předložka in ve spojení 
se 3. p., užití předložky im + měsíc, roční 
období 
hudební komponisté německy mluvících zemí 

INF – elektronická 
písemná 
komunikace 
VO – koníčky, volný 
čas, organizace času, 
roční období a svátky 
HV – hudební 
komponisté německy 
mluvících zemí 
TV – význam sportu pro 
naše zdraví a tísňové 
volání v rámci Evropy 

audionahrávka 
Pantomime 
Dialoge, práce ve dvojicích 
Wortsalat 
E-Mail 
Einladung - pozvánka na 
oslavu narozenin 
práce na PC 
 

  
 

 Vypráví o tom, co má rád 
k jídlu a pití, předvede 
dialog při objednávání 
jídla, vypráví o zemích a 
přiřadí hlavní město, 
vypráví, kam jezdí a co 
dělá o prázdninách, určí 
místo a čas 

 Was esse ich gerne 
jídlo a pití, nákupy, ceny, vyjádření přání 
číslovky, množné číslo vybraných potravin, 
časování nepravidelných sloves se změnou 
kmenové samohlásky – essen, nehmen, fahren 
a slovesa mögen v kontextu ich mag x ich 
möchte, předložky se 3. a 4. pádem (in, nach) 
ve spojení se státy 
euro, Evropská unie, německy mluvící země, 
cestování a prázdniny 

VO+VZ – správná 
životospráva, zdravý 
jídelníček, zdravé a 
nezdravé potraviny, 
stravovací návyky 
Z – města a státy 
Evropy, EU, 
zeměpisné pojmy, 
turistický ruch 

Wortsalat 
Würfelspiel 
práce na PC, elektronický 
slovník 
Partnerarbeit, Dialoge 
Kettenspiel 
 
Projekt: Österreich 
práce ve skupinách 
práce s mapou 

 

 


