
Německý jazyk

Německý jazyk kvarta

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence digitální
• Kompetence komunikativní
• Kompetence k řešení problémů
• Kompetence sociální a personální
• Kompetence k podnikavosti
• Kompetence k učení
• Kompetence občanská

RVP výstupy ŠVP výstupy Učivo
Tematický celek - Zvířata a péče o domácí mazlíčky

předložky se 4. pádem
zvratná slovesa
názvy měsíců
názvy ročních období

DCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běžným tématům

Vyjádří, jak pečuje o domácího mazlíčka

další časové předložky
předložky se 4. pádemDCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 

se vztahují k běžným tématům
Jednoduše popíše zvíře a jeho potřeby

zvratná slovesa
Tematický celek - Cestování v Evropě i do zámoří a trávení volného času na cestách

názvy států Vytvoří systematický přehled předložek, které se pojí se 
zeměpisnými názvy států předložky s názvy států

názvy měsíců
názvy ročních období

 Popíše náplň volného času na cestách v různých ročních 
obdobích a zemích

další časové předložky
slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
názvy států
předložky s názvy států

 Ukáže na mapě německy mluvící země, informuje o jejich 
základních reáliích

préteritum slovesa sein
Tematický celek - Návštěva
 Pozve někoho na návštěvu, odmítne a přijme pozvání, 

používá fráze obvyklé během návštěvy
podřadicí spojky a vedlejší věty

 Popíše průběh návštěvy podřadicí spojky a vedlejší věty
Tematický celek - Počasí
 Naplánuje návštěvu vzhledem k počasí názvy ročních období
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složeniny a odvozeniny
názvy měsíců Informuje o předpovědi počasí
názvy ročních období

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

préteritum slovesa sein

DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné 
sdělení

Napíše pozdrav z cest

podřadicí spojky a vedlejší věty

Tematický celek - Město, orientace ve městě a doprava
 Zeptá se na cestu k hledanému cíli fráze potřebné pro orientaci ve městě
 Poskytne instrukce, jak dosáhnout hledaného cíle fráze potřebné pro orientaci ve městě
 Pojmenuje dopravní prostředky a vysvětlí výhody či 

nevýhody jejich použití při konkrétní cestě
fráze potřebné pro orientaci ve městě

fráze potřebné pro orientaci ve městěDCJ-9-3-02 rozumí slovům a jednoduchým větám, které 
se vztahují k běžným tématům

Prokáže schopnost porozumět mluvenému projevu v 
rozsahu probraného učiva fráze potřebné při nakupování

Tematický celek - Nákupy a strava
 Komunikuje při nákupu; obstará, co potřebuje fráze potřebné při nakupování
 Popíše své stravovací zvyklosti fráze potřebné při nakupování

fráze potřebné při nakupování Vyjádří množství u podstatných jmen látkových
nulový člen

Tematický celek - Nemoc
předložky se 4. pádem
zvratná slovesa

 Popíše svůj zdravotní stav

slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
předložky se 4. pádem
zvratná slovesa

 Vypráví o nemoci, zdravotních problémech

slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
Tematický celek - Prázdniny

perfektum pravidelných a nepravidelných sloves
pomocné sloveso

 Popíše průběh prázdnin (cestování, použité dopravní 
prostředky, typy ubytování)

II. příčestí
Tematický celek - Pozvánka a přání
 Vyptá se na cestu k obchodu fráze potřebné při nakupování
 Napíše pozvánku na oslavu narozenin podřadicí spojky a vedlejší věty
 Napíše přání k narozeninám podřadicí spojky a vedlejší věty
DCJ-9-4-03 stručně reaguje na jednoduché písemné Prokáže schopnost napsat e-mail, pozdrav, gratulaci, Prokáže schopnost převést mluvený projev do grafické 
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sdělení osobní dopis podoby
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