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Vzdělávací oblast -  1. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  Pro ročníky :  3.  -  5.   Ročník :  5.    

Vzdělávací obor -  1.2. CIZÍ JAZYK  Vypracoval :      Mgr. Jana Tejmlová  

Předmět -  1.2.2. NĚMECKÝ JAZYK Zodpovídá : Mgr. Karel Poláček, ředitel školy 

Vzdělávací obsah předmětu 

Očekávané výstupy Učivo a obsah 
Mezipředmětové 

souvislosti 
Tématické okruhy 
průřezových témat 

Poznámka 

- rozumí známým slovům a jednoduchým větám se 
vztahem k osvojovaným  předmětům, 

Pozdrav, poděkování, představování. 
Tématické okruhy - domov, rodina, škola, 
volný čas a zájmová činnost, oblékání, 
nákupy, čísla do 1000. 
 

Hv- nácvik 
tématicky 
zaměřených 
písniček 

OSV 8 ( Komunikace) 
      
 

Jazykové 
prostředky vyplývají 
z obsahu použitého 
učebního textu. 

- rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických 
materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a 
využívá je při své práci 

Četba autentického textu, chápání slov 
v kontextu, reprodukce. 
 

                  

- čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché 
texty obsahující známou slovní zásobu, 

Příroda, počasí, tradice a zvyky, svátky. Vv-kreslení 
přáníček. 
Pv - výroba 
dekorace.   

VME 2 - objevujeme 
Evropu a svět 
 
EV 4 - vztah člověka 
a prostředí 

      

- vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a 
vytvoří odpověď na otázku, 

Věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, 
pořádek slov ve větě. 
Porovnání zvyků a tradic  u nás a 
v německy mluvících zemích.  

Hv - nácvik 
tématicky 
zaměřených 
písniček 
 

Mv 1,4 - 
multikulturalita, 
kulturní diference, 
 
 

      

- používá dvojjazyčný slovník. Synonyma, antonyma, význam slov 
v kontextu. 
 

                  

- sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché 
písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, 
vyplní své základní údaje do formulářů 

Jednoduchá sdělení - adresa, jednoduchý 
formulář, blahopřání, pozdrav a dopis 
z prázdnin, omluva, žádost. 

                  

- reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně 
obtížného textu a jednoduché konverzace 

Vypravování a jednoduchá dramatizace 
pohádky. 

Dramat.vých.             

- obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu Rozhovory s obměnou. Dramat.vých.             

- aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví 
se a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne 
požadovanou informaci 

Pravidla komunikace v běžných 
každodenních situacích  - pozdrav, 
poděkování, představování. 
Reakce na otázky: čas. 

Dramat.vých. 
 

            

 


