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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - CÍLE UČIVO 

- komunikuje na rozmanitá témata vztahující se k němu: hudba, 

TV, odívání, stravování…  

- získá informace potřebné k orientaci ve městě a také je sám 

podá  

- realizuje komunikace v ordinace lékaře  

- ve slovní zásobě tvoří vztahy nadřazenost/podřazenost, hledá 

slovní pole, synonyma, antonyma  

- pracuje se slovníkem  

 

Komunikace a slovní zásoba 

-témata: lékař a lidské 

tělo,zdraví, jídlo, nákupy a 

oblékání, dopravní prostředky  

-orientace ve městě 

– žáci si osvojí slovní zásobu a 

umí ji používat v komunikačních 

situacích probíraných 

tematických okruhů, práce se 

slovníkem 

 

- tvoří věty v minulém čase  

- tvoří věty s odlučitelnými slovesy  

- využívá stupňování k porovnávání a k vyjádření maximální 

hladiny vlastnosti  

- tvoří další předložkové vazby  

Gramatika 

-perfektum 

-préteritum sein a haben 

-trennbare Verben 

-stupňování 

-další předložky 

 – základní gramatické struktury 

a typy vět (jsou tolerovány 

elementární chyby, které 

nenarušují smysl sdělení a 

porozumění) 

- čte nahlas foneticky správně v tempu a s prozodickými prvky, 

čte pro sebe  

- čte s porozuměním texty složené ze známé slovní zásoby, 

odvozuje význam několika neznámých slov na základě kontextu 

a znalosti komunikační situace, využívá doprovodné ilustrace, 

vyhledá ve slovníku neznámá slova  

- z textu vybírá informace dle potřeby  

- reprodukuje obsah textu  

-čte kurzoricky, výběrově apod.  

- rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k 

dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou 

informaci 

 

 

Čtení textů delšího rozsahu 

- napíše dopis z prázdnin, o nějakém zážitku  

- vytvoří krátký text na dané téma s využitím slovníku  

- písemnou formou realizuje zadané téma  

- stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení 

 

Psaní  

- poslouchá s porozuměním delší dialogy v rychlejším mluvním 

tempu  

- rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech 

týkajících se každodenních témat 

- třídí základní informace a detaily  

- využívá při poslechu kontext  

 

Poslech delších dialogických 

textů 

- jmenuje libovolné reálie německy mluvících zemí  

- vyhledá informace na internetu  

- podá informaci o svátcích a zvyklostech německy mluvících 

zemí i ČR  

 

reálie 

 


