
Německý jazyk

Německý jazyk 7. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Čtení s porozuměním
DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běžným tématům

čte jednoduché texty a rozumí jim Sloveso mögen

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou informaci

poznává základní reálie německy mluvících zemí Reálie Německa, Rakouska a Švýcarska

Tematický celek - Mluvení
DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

popíše věci kolem sebe Člen určitý a neurčitý v 1. pádě

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá

popíše, co rád dělá Časování pravidelných sloves a sein

DCJ-9-2-02 sdělí jednoduchým způsobem základní 
informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, 
volného času a dalších osvojovaných témat

posuzuje správnost výpovědi, užívá zápor Zápor nein, nicht a kein

DCJ-9-1-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se 
osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici 
vizuální oporu

vyslovuje foneticky správně německé hlásky Audioorální kurz (abeceda, dny, barvy, čísla do 100, 
internacionalismy)

Přivlastňovací zájmena
Sloveso mögen

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

sdělí jednoduché informace, týkající se osvojovaných témat

Slovní zásoba: rodina, přátelé, škola, čas, zájmy
Věta oznamovací a tázací
W-slova

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vede jednoduchý rozhovor

Předložky časové um, am, bis
Tematický celek - Poslech s porozuměním
DCJ-9-1-01 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám 
učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou 
výslovností a reaguje na ně

rozumí některým známýn slovům a jednoduchým větám Audioorální kurz (abeceda, dny, barvy, čísla do 100, 
internacionalismy)

Tematický celek - Psaní
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DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

napíše krátké sdělení, vyplní formulář Slovní zásoba: rodina, přátelé, škola, čas, zájmy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
cizí jazyk jako prostředek komunikace a porozumění mezi národy
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Tvorba mediálního sdělení
základy správného verbálního projevu
první formulace základních údajů o sobě v cizím jazyce
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
já a moje okolí
parta, pozitivní a negativní stránky
využití volného času, záliby
vztahy ve třídě, problém šikany
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Multikulturalita
tolerance odlišných etnických skupin, názorů, zájmů

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
rozumí některým známýn slovům a jednoduchým větám --> Český jazyk a literatura -> 7. ročník -> pracuje s jazykovými příručkami
napíše krátké sdělení, vyplní formulář --> Český jazyk a literatura -> 6. ročník -> uspořádá informace v textu s ohledem 

na jeho účel
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