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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  

 Umí pozdravit a rozloučit se, 
zná dny v týdnu, pojmenovává 
barvy, počítá od 0-20 

 Vstupní fonetický kurz 
 Pozdravy, abeceda, dny v týdnu, předložka 

an, číslovky 0-20, barvy, jména, lidé a 
země, internacionalismy 

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

Radiomagnetofon, internet, 
výukové programy 
hry s ozvěnou, skupinová 
práce, práce ve dvojicích,  
Lückentext 

 

 Dokáže se představit, zeptat se 
na jméno, bydliště, odpovídá 
na jednoduché otázky, 
zaznamená několik informací o 
sobě, vyplní jednoduchý 
formulář 

 Já a mé bydliště 
představení se, poděkování, prosba, vytváření 
jednoduchých otázek, tvorba záporu nein a 
nicht 
slovosled věty oznamovací a „W-otázek“, 
časování sloves sein a mögen v č. j., úvod do 
reálií 
Seznámení se základy psaní na PC v NJ 

ZE – Wien, Berlin, 
Bern 
Země, ve kterých se 
mluví NJ 
 

Politická mapa Evropy, 
obrázky měst (Vídeň, Berlín, 
Bern, Kolín/Rýnem), video 
pohlednice pro vyplnění 
základních údajů, 
dialogy, práce s fotografiemi 

Projekt „Ich“    
Písemné sdělení 
základních údajů 
o sobě 
Vyprávění o sobě               

 Představí členy své rodiny, 
vypráví krátký příběh podle 
obrázků, pracuje se slovníkem 

 

 Moje rodina 
představení členů rodiny, vyprávění podle 
obrázkové osnovy 
mein-dein, adjektivum v přísudku, souvětí 
souřadné se spojkami und, aber 
 

VO - rodina, rodinné 
vztahy, rodokmen 
ČJ - vyprávění podle 
obrázkové osnovy 

Fotografie členů rodiny, 
audionahrávka 
Reporterspiel, hra s rýmy, 
kvíz, 
práce se slovníkem 

„Mein 
Stammbaum“ 
vytvoření 
rodokmene 
rodiny 
(fotografie, 
kresba) 

 Umí se zeptat na čas, popíše 
jednoduše kamarády, vyjádří, 
co nejraději dělá, co ne/má rád 

 

 Moji přátelé 
časové údaje, popis osoby, zájmy, čtení 
s porozuměním 
nepřímý pořádek slov v oznamovací větě 

Čj - sloh-
charakteristika 

Audionahrávka,  
práce se slovníkem 
Gruppenarbeit, asociogram 

„Mein Freund“ 
vyprávění o 
kamarádovi 
 



vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE NĚMECKÝ JAZYK 8. LUPOMĚSKÁ 
 

  

 Pojmenovává předměty a 
školní potřeby, zeptá se, 
jak se předměty nazývají 
německy, dokáže dát 
jednoduchý příkaz 

 Škola 
jednoduchý popis osob, věcí, názvy zvířat, 
pojmenování školních potřeb 
imperativ - lexikálně, rod podstatných jmen a 
používání členu určitého a neurčitého, zápor 
kein v 1. pádě 

Čj - sloh – popis 
Aj – otázka na 
předmět v cizím 
jazyce 
DĚ – M. Terezie 

Wortsalat,Memory Spiel, 
Rollenspiel, práce se 
slovníkem 

 

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

 Mé zájmy 
vyprávění o koníčcích, popis činností během 
týdne, telefonování, korespondence 
časování pravidelných sloves v prézentu, 
sloveso sein v množném čísle, předložka an, 
osobní zájmena v 1. pádě 

 

INF – e-mail Würfelspiel, Rapspiel, 
dialogy, fotografie žáků při 
různých aktivitách 
práce s PC 

„Hobbymosaik“ 
- plakát s obrázky 
žáků + popis;  
E-Mail 

 Popíše části PC a činnosti 
na něm, aplikuje ve větách 
4. pád substantiv, používá 
elektronický slovník 

 Počítače 
telefonování, časování slovesa haben , zápor 
kein ve 4. p., 4. pád substantiv, předložka in, 
neurčitá zájmena viele, nichts, etwas 
 Vídeň – zajímavosti, Rakousko 

INF – internet 
HV, DĚ, ZE - Vídeň 
VMS I., II. 

Wortsalat 
práce s PC, elektronický 
slovník 
Mapa Evropy 

Projekt „Wien“, 
utřídí a používá 
vlastní 
zkušenosti, 
informace o 
cizích zemích 

 Vytvoří jednoduchou 
pozvánku, počítá do sta, 
určí roční období a měsíce, 
ptá se a odpovídá na čas 

 „Kde a kdy“ 
pozvánka na oslavu, hodiny, dny, měsíce, 
roční období, určování času, číslovky 0 – 100, 
plurál vybraných substantiv, předl. im, um, 
vor, nach v časových údajích 
 

AJ – roční období práce s obrázkem, asociogram 
karty s čísly, hrací kostky, 
nástěnná mapa 

„Einladung“ 
pozvánka na 
oslavu narozenin 
 
 

 Napíše jednoduchý 
pozdrav z dovolené, 
vyhledá na internetu 
informace o německy 
mluvících zemích 

 Prázdniny 
koupení jízdenky, objednání ubytování, 
zeměpisné názvy + předložky in, nach, silné  
sloveso fahren a jeho časování  

ZE – země EU 
INF - internet 
 

obrazový materiál k reáliím,  
mapa Evropy/světa 
Lückentext 
dialogy, Partnerarbeit 

„Steckbrief“ 
dotazník se 
základními údaji 
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