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II  03      Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Německý jazyk (NJ) 
 

Charakteristika předmětu: 
Obsahové vymezení předmětu: 
Volitelný předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, jež přesahují oblast zkušeností 
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje nejzákladnější živý jazykový materiál pro komunikaci žáků 

především v rámci Evropy. Osvojením základů německého jazyka (minimálně úrovně A1)získají žáci možnost 

poznat a pochopit odlišnosti ve způsobu života lidí v jiných zemích a příležitost lépe se uplatnit na trhu práce. 
 

Časové a organizační vymezení předmětu: 
Volitelný předmět Německý jazyk má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 7. – 9. ročníku. Výuka nenavazuje na l. 
stupeň.  Probíhá většinou ve třídách. Do skupiny jsou zařazeni žáci jednoho ročníku. 

 

 

Společné strategie směřující k utváření klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

- pomáháme žákům při výběru a využívání vhodných metod učení 
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k učení, ke kritickému posouzení jejich výsledků a schopnosti vidět 

pokrok 

- učíme žáky chápat věci v širších souvislostech a propojovat je 
- motivujeme žáky k dalšímu studiu a celoživotnímu vzdělávání   

Kompetence k řešení problému 

- vedeme žáky k vyhledávání nových informací vhodných k řešení problému 
- učíme žáky využívat získaných vědomostí a dovedností k objevování různých variant řešení 

- motivujeme žáky k zodpovědnému rozhodování 

Kompetence komunikativní 
- motivujeme žáky k porozumění různým textům, k přemýšlení o nich a k jejich tvořivému využití při vlastním 

rozvoji 

- vedeme žáky k jednoduchému vyjadřování myšlenek v německém jazyce 

- motivujeme žáky k naslouchání záznamů německy mluvících lidí tak, aby jim rozuměli a dokázali na ně 

reagovat 

- vedeme žáky k využívání získaných komunikativních dovedností a k vytváření vztahů důležitých pro kvalitní 
spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

- vedeme žáky k účinné spolupráci ve dvojicích 
- motivujeme žáky ke spoluvytváření příjemné atmosféry ve třídě a k upevňování dobrých vztahů 

- pomáháme žákům vytvářet si o nich samých pozitivní představu, aby dosáhli pocitu uspokojení 

Kompetence občanské 
- vedeme žáky k respektování názorů jiných lidí 

- podporujeme žáky v chápání kultury a tradic jiných národů a jejich respektování 
Kompetence pracovní 

- motivujeme žáky k dodržování vymezených pravidel a k plnění povinností 

- umožňujeme žákům využívat získané vědomosti a dovednosti k osobnímu rozvoji 

 

Klasifikace vyučovacího předmětu: 
Německý jazyk bude hodnocen ve čtyřech kategoriích: 

ústní zkoušení  

rozhovory - čtení a překlad - slovní zásoba - parafrázování 
 

písemné zkoušení  

gramatika a slovní zásoba bude hodnocena % 
práce s textem (doplňování)  

samostatný písemný projev (krátké útvary) 

opakovací testy budou hodnoceny % 
 

projekty  
skupinová práce bude hodnocena dle přístupu, píle a kvality vypracování 

 

celkový přístup k předmětu 
příprava na hodinu 

aktivita 

plnění domácích úkolů - za 3 nesplněné úkoly nedostatečná, správně vypracovaný a od rodičů podepsaný úkol 
bude hodnocen 3 body a za 9 bodů bude výborná 

 

 

Práce s nadanými žáky:  
Práce s nadanými žáky při běžné hodině spočívá v individuálním přístupu k nim 

- vedení pracovních skupin 

- pomoc slabším spolužákům 

- plnění náročnějších úkolů 
- křížovky, testy, kvízy 

- práce s autentickými materiály (Zeitschriften, Lieder, Zeitungen, Artikeln) 

 
 

Práce s  žáky se speciálními potřebami: 
Práce s žáky se speciálními potřebami spočívá v individuálním přístupu k nim 

- zkrácené úkoly 
- preferování ústního projevu 

- doplňovací cvičení 

- dostatek času na kontrolu práce 

- procvičování správné výslovnosti 

- čtení kratších úseků textu 

- menší nároky na gramatiku 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

NJ - 7. – 9. ročník 

výstupy RVP  v předmětu výstupy ŠVP  v předmětu učivo 
průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy 

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 
 

DCJ-9-1-01p je seznámen se zvukovou podobou cizího jazyka 

 rozlišuje výslovnost německých a českých samohlásek a 
souhlásek 

 odposlouchává správnou výslovnost  

 provádí činnosti podle jednoduchých pokynů 

 

 seznámí se se zvukovou podobou cizího jazyka 

 

základní výslovnostní návyky 
zvuková a grafická podoba jazyka 

vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov 

 

 
Osobnostní a sociální výchova 

 

Multikulturní výchova 
 

Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech  

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 

 

DCJ-9-1-02p rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

 reaguje na jednoduchá poslechová cvičení 

 reprodukuje jednoduchá poslechová cvičení 

 přiměřeně reaguje na jednoduché otázky týkající se 

osvojovaných témat 

 rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování 

slovní zásoba v přiměřeném rozsahu podle probíraných 

tematických okruhů 

 

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 

poslechových textech týkajících se každodenních témat 
 

DCJ-9-1-03p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 
dispozici vizuální oporu) 

- rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů 

(zejména jména a věku) 
- rozumí jednoduchým pokynům učitele 

 řídí se krátkými, napsanými nebo pomalu ústně sdělenými 

pokyny 

 zachytí údaj z poslechu v rozsahu známé slovní zásoby 

 

 rozumí slovům v rozsahu známé slovní zásoby 

 umí pracovat s obrázkovým slovníkem 

 rozumí otázkám týkajících se osobních údajů  

 rozumí jednoduchým pokynům učitele 

základní podoba vět oznamovacích, tázacích a 

rozkazovacích 

MLUVENÍ 

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů 

 
DCJ-9-2-01p pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 

 zapojí se aktivně do jednoduché konverzace 

 pozdraví a rozloučí se s kamarádem nebo s dospělým 
 

 pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas 

pozdrav 

poděkování 

rozloučení 
představení 

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

dalších osvojovaných témat 

 
DCJ-9-2-02p sdělí své jméno a věk 

 poskytne požadované informace (pomocí jednoduchým vět) 
týkající se jeho, rodiny, školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 
 

 dokáží sdělit své jméno i věk 

osvojování slovní zásoby a její používání 
v komunikačních situacích probíraných tematických 

okruhů 

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

pokládá 

 rozumí jednoduchým otázkám, které se týkají jeho, rodiny, 
školy, volného času a reaguje na ně 

 klade jednoduché otázky týkající se osvojovaných témat 

Konverzace v rámci tematických okruhů – domov, rodina, 
škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, 

oblékání, nákupy, město, dopravní prostředky, kalendářní 

rok, zvířata, příroda, počasí, reálie německy mluvících 
zemí 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM 

DCJ-9-3-01 rozumí jednoduchým informačním nápisům a 
orientačním pokynům 

 čte foneticky správně jednoduché informační nápisy a orientační 

pokyny a odhadne jejich význam i za pomoci vizuální podpory 

Slovní zásoba a její osvojování 

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které se 

vztahují k běžným tématům 

 
DCJ-9-3-02p rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů opakovaně setkal (zejména má-li k 

dispozici vizuální oporu) 

 v krátkých jednoduchých textech pozná známá jména, slova a 

fráze 
 

 rozumí slovům v rozsahu známé slovní zásoby 
 

význam slov v kontextu 

DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 

  vyvozuje význam neznámých slov v souvislosti s obsahem a 

vizuální podporou 

 čte přiměřeně obtížné texty se správnou výslovností 

 dokáže v textu najít základní informace  

 pracuje se slovníkem 

čtení přiměřeně obtížných textů za použití základních 

gramatických struktur a osvojené slovní zásoby 

práce s textem 
čtení autentických textů z časopisů pro mládež 
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PSANÍ 

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři 
 dokáže vyplnit základní údaje o své osobě ve formuláři slovní zásoba 

grafická podoba jazyka 

DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 

samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat 

 

DCJ-9-4-02p reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se 
týkají jeho osoby 

 dokáže pomocí jednoduchých vět napsat o sobě, své rodině, škole, 

volném čase a o dalších tématech 
 

 

 reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho 
osoby 

základní gramatické struktury a typy vět 

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení  samostatně pracuje na základě jednoduchého písemného pokynu 

 

práce podle písemných instrukcí 

 


