
                                            Příloha č. 15            NĚMECKÝ JAZYK                                        8. ročník 

Jazyková úroveň znalostí A1 (Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, 

rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a 

zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.) 

Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 1 

Žák si uvědomí specifika 

německého jazyka, 

stručně se seznámí 

s reáliemi německy 

mluvících zemí a je 

seznámen s odlišnostmi 

ve výslovnosti. Používá 

abecední slovník, 

učebnice a dvojjazyčný 

slovník. 

Opakování učiva 

7.ročníku 

 

Zahajovací 

písemná práce a 

její oprava 

Opakování 

základních frází 

a vět, sdělení 

informací o sobě 

a své rodině 
 

Opakování 

slovní zásoby 

7.ročníku 

Opakování 

gramatiky 7. 

ročníku 

6 zá
ří

 

OE – evropské 

krajiny; státní a 

evropské symboly 

 

JE – klíčové 

mezníky evropské 

historie 

 

K - komunikace 

Ze - německy 

mluvící země a 

jejich hlavní 

města, práce 

s mapou 

 

Dě – nejdůležitější 

mezníky v historii 

Německa 

 

Čj – srovnání 

s českou 

výslovností 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 2 

Žáci čtou předložený text, 

umí v něm vyhledat důležité 

informace na základě 

položených otázek. Rozumí 

obsahu a smyslu 

jednoduchého textu, v textu 

vyhledá potřebnou 

informaci a odpověď na 

otázku. Vyslovuje a čte 

nahlas plynule a foneticky 

správně jednoduché texty 

složené ze známé slovní 

zásoby. Rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které 

se vztahují k běžným 

tématům. 

Leseverstehen 

Ein Text lesen 

In einem Text 

Informationen 

suchen 

 

Wortschatz 

zum Text 

Grammatik zum 

Text 
1 

ří
je

n
 

KČ – identifikování 

základních 

orientačních prvků 

v textu 

Čj – čtení textu a 

práce s textem 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 3 

Žáci naplánují trávení 

volného času pro sebe a 

své kamarády. Podá jim 

návrh a navrhne náhradní 

řešení. Žáci umí také 

časovat slovesa 

s odlučitelnou předponou 

a používají předložky 

místa. Rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje a 

sdělí ústně a písemně 

základní údaje o své 

osobě a rodině. 

Was machen wir 

heute? 

Fragen stellen 

Vorschläge 

machen/ 

abnehmen/ 

ablehnen 

Eien 

Verabredung 

treffen 

Freizeit-Orte 

Ortsangaben 

(in/auf+ Akk..) 

Trennbare 

Verben 

Können x dürfen 

 

Imperativ  

 

Časování 

silných sloves 

6 

ří
je

n
 

K – specifické 

komunikační 

dovednosti 

(odmítání, 

informování) 

KK – rozvoj 

sociálních 

dovedností pro 

kooperaci (jasná a 

respektující 

komunikace) 

Čj – způsobová 

slovesa; 

používání 

předložek místa 
 

Žáci ovládají učivo 

předchozích deseti lekcí. 

Wiederholung 

Lektion 10 
 Lektion 10 Lektion 10 1 

li
st

o
p
ad

 

  



                                            Příloha č. 15            NĚMECKÝ JAZYK                                        8. ročník 

Jazyková úroveň znalostí A1 (Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 4 

Žáci samostatně zpracují 

ucelenou prezentaci o sobě 

(základní data z formulářů, 

údaje o rodině, kamarádech 

zálibách) a umí tyto informace 

sdělit ostatním. Vyplní 

základní údaje o sobě ve 

formuláři. 

Projekt – wer bin 

ich? 

Selbstständig 

arbeiten 
Formular  2 

li
st

o
p
ad

 

SP- já jako zdroj 

informací o sobě 

KR- cvičení pro 

rozvoj základních 

rysů kreativity 

K- monologické 

formy - rétorika 

Čj – ústní projev, 

prezentace 

Žáci umí naplánovat svůj volný 

čas, dovedou používat negaci 

v tázacích větách a umí nahrazovat 

podstatná jména zájmeny v 1.a4. 

pádě. Zapojí se do jednoduché, 

pečlivě vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů. Rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které jsou 

pronášeny pomalu a zřetelně a 

týkající se osvojovaných témat, 

zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu. 

Kommst du mit? Freizeit planen 
Sachen für die 

Freizeit 

Neg. Fragen 

Ja-nein-doch 

Přivlast. 

Zájmena v Nom. 

a Akk. 

Akk. os. zájmen 

4 

SS- organizace 

vlastního času 

 

Vz – trávení 

volného času, 

volnočasové 

aktivity 

Žáci ovládají učivo 11. lekce 
Wiederholung  

Lektion 11 
Lektion 11 Lektion 11 Lektion 11 1 

p
ro

si
n
ec
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 5 

Žáci se seznámí se 

základní slovní zásobou 

týkající se Vánoc, umí 

napsat vánoční pohlednici 

a seznámí se 

s odlišnostmi vánočních 

tradic v německy 

mluvících zemích.  

 
Žáci sledují pohádku 

v originále a jsou schopni 

porozumět podstatě a 

zodpovědí jednoduché 

otázky. Reprodukuje ústně i 

písemně obsah, přiměřeně 

obtížného textu, promluvy a 

jednoduché konverzace. 

Rozumí krátkému 

jednoduchému textu, 

zejména pokud má 

k dispozici vizuální oporu a 

vyhledává v něm 

požadovanou informaci. 

Weihnachten 

 

 

 

Märchen 

Weihnachtskarte 

schreiben 

Weihnachtslied 

singen 

 

 

Hören und 

Verstehen 

Wortschatz zum 

Thema 

Weihnachts-

gerichte 

Weihnachts-

wortschatz 

4 

p
ro

si
n
ec

 

MV – péče o dobré 

vztahy; chování 

podporující dobré 

vztahy 

ES- lidová 

slovesnost, zvyky a 

tradice národů 

Evropy 

VZ, VO – vánoční 

zvyky a tradice 

 

Čj – psaní 

pohlednice 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 6 

Žák ovládá učivo 

probraných lekcí 

Příprava na 

pololetní 

písemnou práci 

 

 

Pololetní písemná 

práce a její 

oprava 

Opakování 

základních frází 

a vět, 

porozumění a 

poslechovému 

čtenému textu 

Opakování 

slovní zásoby 

probraných lekcí 

Opakování 

gramatiky 
6 

le
d
en

 

  

Žáci si osvojí základní fráze 

používané při nakupování, umí 

se zeptat na cenu. Zapojí se do 

jednoduché, pečlivě 

vyslovované konverzace 

dalších osob prostřednictvím 

běžných výrazů, poskytne 

požadované informace. 

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné otázky 

pokládá. 

Flohmarkt 

Was man beim 

Einkaufen sagt 

Einen Preis 

erfragen 

Kleidung 

Vykání „Sie“ 

Neurč. člen + 

kein v Akk. 

4 

ú
n
o
r K – komunikace 

v různých 

situacích  

Ma, Fy – měny a 

jejich převod, 

míry a váhy 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 7 

Žáci rozumí podstatě krátkého 

filmu, dovedou reagovat na 

položené otázky a sami umí 

základní otázky vytvořit. 

Rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat. 

DVD Einkaufen 

Einen kurzen 

Film verstehen, 

An die Fragen 

reagieren 

Wortschatz zum 

Film 

Selbstständig 

Fragen stellen 
2 

ú
n
o
r 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání, pozornosti 

a soustředění 

Ma, Fy – měny a 

jejich převod, 

míry a váhy 

Žáci umí užívat věty s 

nepřímým pořádkem slov, 

používají způsobové sloveso 

muset a dovedou popsat 

svůj denní rozvrh. Rozumí 

známým každodenním 

výrazům, zcela základním 

frázím a jednoduchým 

větám. Sdělí jednoduchým 

způsobem základní 

informace týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

Stress 

Jemanden 

einladen 

Tagestätigkeit 

beschreiben 

Tätigkeiten am 

morgen 

Frühstück 

Tageszeiten 

Sl. „müssen“ 

inversion 
3 

b
ře

ze
n

 SS- organizace 

vlastního času 

K – komunikace 

v různých situacích 

Čj – modální 

slovesa 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 8 

 
Žáci reagují na otázky 

vztahující se k filmu. Dále 

dokáží vypracovat různé typy 

cvičení ke čtenému textu. 

Vyslovuje a čte nahlas plynule 

a foneticky správně 

jednoduché texty složené ze 

známé slovní zásoby. Rozumí 

krátkému jednoduchému textu, 

zejména pokud má k dispozici 

vizuální oporu a vyhledá v něm 

požadovanou informaci. 

DVD Mein Tag / 

Lesetexte 

Einen kurzen 

Film verstehen, 

An die Fragen 

reagieren/ 

Lesetext lesen, 

mit dem Text 

arbeiten 

Wortschatz zum 

Film/ 

Wortschatz 

zumText 

Selbstständig 

Fragen stellen 
1 

b
ře

ze
n

 

PS – dovednosti pro 

pozitivní naladění 

mysli a dobrý vztah 

k sobě samému 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

 

Žáci umí popsat základní domácí 

práce, umí vést rozhovor 

v minulém čase. Rozumí 

jednoduchým pokynům a 

adekvátně na ně reaguje. Žák se 

zapojí do jednoduchých 

rozhovorů. 

Manuel – der 

Hausmann 

Hausarbeiten 

beschreiben 

Tätigkeiten im 

Haus 

Hausarbeiten 

Perfekt mit 

haben 
4 

HP – pomáhající a 

prosociální chování 

ČSP – domácnost 

a práce v 

domácnosti 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 9 

Žáci ve skupinkách pracují 

s předloženými pracovními 

listy ke krátkému filmu. 

Reagují na otázky 

vyučujícího. Rozumí 

základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat. 

DVD - Sport 

Einen Film 

verstehen, 

Fragen zum Film 

stellen 

Wortschatz zum 

Film 
 1 

d
u
b
en

 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání, pozornosti 

a soustředění 

 

Opakování učiva z lekcí 13 

a 14 
Lektion 13 - 14 Lektion 13 - 14 Lektion 13 - 14 Lektion 13 - 14 1   

Žáci rozumí podstatě 

krátkého filmu, dovedou 

reagovat na položené otázky 

a sami umí základní otázky 

vytvořit. Reprodukuje ústně 

i písemně obsah přiměřeně 

obtížného textu. 

DVD - Wohnen 

Einen Film 

verstehen, 

Fragen zum Film 

stellen 

Wortschatz zum 

Film 
 1 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 
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Očekávané výstupy Téma 

Učivo 

P
o

če
t 

h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 10 

Žáci umí názvy většiny 

domácích zvířat a některých 

cizokrajných zvířat, 

dovedou vyjmenovat zvířecí 

vlastnosti. Rozumí 

jednoduchým pokynům a 

otázkám učitele, které jsou 

pronášeny pomalu a 

s pečlivou výslovností a 

reaguje na ně. 

So viele Tiere 
Tiere 

beschreiben 

Hausstiere 

Farben 

Adresse 

Zdrobněliny  

-chen 

 

Slov. „können“ 

3 

d
u
b
en

 

EK - ekosystémy  

Žáci rozumí čtenému textu a 

dovedou s ním aktivně 

pracovat. Rozumí obsahu a 

smyslu jednoduchého textu. 

Rozumí slovům a 

jednoduchým větám, které 

se vztahují k běžným 

tématům. 

Leseverstehen 

Texte verstehen 

und an die 

Fragen reagieren 

Wortschatz zum 

Thema 
 1 

k
v
ět

en
 

RSP – cvičení 

smyslového 

vnímání 

Čj - čtení 
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Jazyková úroveň znalostí A1 (Mluvčí na této úrovni dokáže sám sebe představit a zeptat se na informace základního osobního rázu, tzn. na bydliště, 

rodinu, všední věci okolo něho. Rozumí základním frázím a umí je aktivně používat. Používá-li jeho partner jednoduché věty a mluví-li jasně, pomalu a 

zřetelně, mluvčí úrovně A1 mu bez problémů rozumí a dokáže s ním jednoduše aktivně komunikovat.) 
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Učivo 

P
o

če
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h
o
d

in
 

M
ěs

íc
 

Průřezové téma 

Mezi-

předmětové 

vztahy Kommunikation Wortschatz Grammatik 

 

 11 

Žáci vypracují samostatně 

nebo ve skupinách projekt 

popisující jejich dům nebo 

byt. Napíše jednoduchá 

sdělení a odpověď na 

sdělení. Napíše jednoduché 

texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a dalších 

osvojovaných témat. 

Projekt – mein 

Haustier 

Selbstständig 

arbeiten 
  1 

k
v
ět

en
 

KK – rozvoj 

individuálních 

dovedností pro 

kooperaci 

ŘP – zvládání 

učebních problémů 

vázaných na látku 

předmětů 

TMS – tvorba 

mediálního sdělení 

za účelem ustní 

prezentace před 

skupinou 

Inf – zpracování 

dat a informací, 

vytvoření 

prezentace 
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 12 

Žák umí naplánovat výlet 

včetně cesty a dopravního 

spojení. Zapojí se do 

jednoduché pečlivě 

vyslovované konverzace 

dalších osob 

prostřednictvím běžných 

výrazů, poskytne 

požadované informace. 

Odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, 

volného času a podobné 

otázky pokládá. 

Unser ZOO 
Reisepläne 

machen 
Haustierhaltung 

Perfekt mit 

haben u.sein 

Unser/euer – 

v Nom. a Akk. 

4 

k
v
ět

en
 

KR – cvičení pro 

rozvoj základních 

rysů kreativity 

Př 

Žáci vyjadřují v konverzaci 

pasivum pomocí „man“ a 

tvoří pomocí něj a modál. 

Sloves příkazy a zákazy 

Tiere in der ZOO 
Verbote 

ausdrücken 
 

 Mod. Sloveso + 

„man“ 

Unser/Euer 

nom. Und akk. 

2 

k
v
ět

en
 

 Př 
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 13 

Žáci ovládají učivo 8. 

ročníku  

Opakování učiva 

8. ročníku 

 

Závěrečná 

písemná práce, 

oprava 

Opakování 

základních frází 

a vět 

Opakování 

slovní zásoby 

Opakování 

gramatiky 
6 

če
rv

en
 

  

 


