
Německý jazyk

Německý jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence sociální a personální
• Kompetence komunikativní

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Poslech s porozuměním
DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých 
poslechových textech týkajících se každodenních témat

rozumí krátkým poslechovým textům Reálie evropských zemí, svátky, oslavy

Tematický celek - Mluvení
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

provádí základní početní úkony do 100 Číslovky do 100

DCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů popíše vlastnictví osob Sloveso haben a 4. pád členů
DCJ-9-3-03 rozumí krátkému jednoduchému textu, 
zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v 
něm požadovanou informaci

sdělí jednoduché informace týkající se osvojovaných témat Slovní zásoba: domov, zvířata, počítač, zájmy, kalendářní 
rok, země

Předložky im, am, um v časových údajíchDCJ-9-2-01 se zapojí do jednoduchých rozhovorů vede jednoduchý rozhovor
Osobní zájmena ve 4. pádě

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

popisuje umístění věcí a osob Předložky se 3. a 4. pádem

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

popíše své plány na prázdniny Sloveso fahren, mögen v podmiňovacím způsobu

DCJ-9-2-03 odpovídá na jednoduché otázky týkající se 
jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné 
otázky pokládá
DCJ-9-4-02 napíše jednoduché texty týkající se jeho 
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších 
osvojovaných témat

popíše denní program Slovesa s odlučitelnýmí předponami , slovesa 
nepravidelná a sloveso müssen

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

rozumí čtenému textu a vyhledá informaci Množné číslo podstatných jmen

DCJ-9-1-03 rozumí základním informacím v krátkých poznává reálie některých evropských zemí Reálie evropských zemí, svátky, oslavy
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poslechových textech týkajících se každodenních témat
Tematický celek - Psaní
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

vytvoří pozvánku, přijme pozvání Předložky im, am, um v časových údajích

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

napíše e-mail Sloveso haben a 4. pád členů

DCJ-9-4-01 vyplní základní údaje o sobě ve formuláři vyplní dotazník Slovní zásoba: domov, zvířata, počítač, zájmy, kalendářní 
rok, země

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí
vztah k přírodě
zvíře jako domácí mazlíček, péče o něj
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Fungování a vliv médií ve společnosti
fungování a vliv médií
počítač jako nezbytná součást komunikace moderního člověka
správné využití médií za účelem výběru důležitých informací využitelných v životě
práce s internetem
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Mezilidské vztahy
domov, vztahy v rodině, pochopení potřeb jiných, vzájemná pomoc

  

Mezipředmětové závislosti

ŠVP výstup Závislost Předmět -> Ročník -> ŠVP výstup
poznává reálie některých evropských zemí --> Zeměpis -> 8. ročník -> ukáže na mapě světa kontinent Eurasie a světadíl 

Evropa, určí polohu světadílu, vyhledá významné poledníky a rovnoběžky 
procházející tímto světadílem, popíše členitost pobřeží světadílu
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