Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Předmět:
Náplň:
Třída:
Počet hodin:
Pomůcky:

Německý jazyk
Výstupy odpovídající úrovni B1 podle SERR
Oktáva
4 hodiny týdně
Učebnice, počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, plány měst, mapy, smartphone, slovníky

Téma
Kutná Hora

Školní výstupy
 Vyjmenuje hlavní mezníky
vývoje Kutné Hory
 Uvede základní informace ke
všem důležitým kutnohorským
památkám
 Objasní dopravní obslužnost
města, polohu města
z geografického hlediska i
hlediska turistického ruchu
 Referátem představí jednu z
regionálních památek podle
vlastního výběru

Učivo (pojmy)
Silber
Zisterzienser Kloster
Cuthna antiqua
Bergwerk
Münze
Münzstätte
Bergrecht
Dom der heiligen Barbara
Kirche des heiligen Jakob
Welscher Hof
Prager Groschen
Pestsäule
Ursulinenkloster
Stadtführung
Stadtbesichtigung

Průřezová témata
Poznámky
OSV – Sociální komunikace
kódování a dekódování sdělení
vyučujícího a sdělení spolužáků,
poskytování zpětné vazby
v procesu komunikace,
eliminování vznikajícího šumu (v
německém i mateřském jazyce)
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Téma

Školní výstupy

Ochrana životního prostředí

 Popisuje jevy (ne)příznivé pro
životní prostředí

Náš svět

 Informuje o činnosti
ekologických organizací
 Zpraví o svých aktivitách
v oblasti ochrany životního
prostředí

Učivo (pojmy)
vazby podstatných a přídavných
jmen
slovesné vazby

Ozonloch
Treibhauseffekt
Waldsterben
 Vytváří složená podstatná a
přídavná jména bezprostředním Ökologie
FCKW
skládáním i za použití
spojovacího prvku
Mülltrennung
 Popíše tři největší globální
ekologické problémy, vysvětlí
jejich příčiny, důsledky a
způsoby nápravy
 Objasní významy pojmu
ekologie
 Zvládne slovní zásobu k tématu
ekologie přiměřenou úrovni
svých jazykových znalostí a
dovedností

Průřezová témata
Poznámky
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Téma
Německo a Rakousko
Multikulturalismus
Předsudky

Školní výstupy
 Žák interpretuje texty o
multikulturní společnosti

Učivo (pojmy)

multikulturalismus
interkulturní odlišnosti
 Podá stručnou charakteristiku
Vorurteil
SRN a Rakouska (poloha,
natürliche Grenzen
povrch, obyvatelstvo,
Inselgruppe
hospodářství, hlavní město,
správní dělení, mezinárodní
Küstenland
postavení)
Binnenland
 Vyjmenuje sousední státy
Ostseeinseln
Německa a Rakouska
Nordseeinseln
 Popíše povrch, vodstvo, klima
Groβlandschaften
Německa a Rakouska
Seenplatte
 Zvládne slovní zásobu, jež mu
umožní plynule se vyjadřovat o nationale Minderheiten
zeměpisných charakteristikách Amtssprache
SRN a Rakouska na úrovni
Alpenvorland
svých jazykových dovedností
Seehafen
 Uvede příklady českých názvů
Binnenhafen
německých měst, zemí, hor, řek
Gewässernetz
a německých názvů českých
měst, zemí, hor, řek
Landeshauptstadt
 Jazykově analyzuje pojem
Bundeshauptstadt
„multikulturalismus“ a
Alpenrepublik
následně vytvoří vlastní
Seengebiet
definici

Průřezová témata
Poznámky
VMEGS – Žijeme v Evropě
prezentace reálií německy
mluvících zemí a Česka, práce
s mapou střední Evropy a s texty
MKV – Základní problémy
sociokulturních rozdílů
srovnání vánočních a
velikonočních zvyků u nás a
v německy mluvící cizině,
vyvození mezikulturních vlivů
(práce s texty, audionahrávkami,
obrazovým materiálem)
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Téma

Česká republika
Významné české osobnosti
Praha

Školní výstupy
 Jazykově analyzuje pojem
„předsudek“ (Vorurteil) a z
analýzy vytvoří jeho definici

Ostalpen
Gletscher
Salzkammergut
Neutralität
UNO-Stadt

 Podá charakteristiku ČR
(poloha, povrch, obyvatelstvo,
hospodářství, hlavní město,
správní dělení, mezinárodní
postavení)

Beckencharakter
Isergebirge
Riesengebirge
Erzgebirge
Adlergebirge
Gesenke
Beskiden
Schneekoppe
Liste des UNESCO-Welterbes
Prager Neustadt
Prager Altstadt
Hradschin
Kleinseite
Prager Burg
Wenzelsplatz
Parlament

 Vyjmenuje sousední státy
 Popíše povrch, vodstvo a klima
ČR
 Stručně charakterizuje
jednotlivé regiony ČR
 Vyjmenuje památky UNESCO,
informuje o nich a lokalizuje je
na mapě
 Charakterizuje hlavní město,
vysvětlí rozdíl v postavení
Prahy a hlavních měst německy
mluvících zemí
 Zvládne nejdůležitější německé

Průřezová témata
Poznámky

Učivo (pojmy)

.
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Téma

Školní výstupy
pojmy pro označení českých
měst, hor, řek atd.
 Zvládne slovní zásobu, jež mu
umožní plynule se vyjadřovat o
zeměpisných charakteristikách
ČR

Švýcarsko
Opakování
Systematizace

 Podá stručnou charakteristiku
Švýcarska

Učivo (pojmy)
Regierung
Präsident

směrová příslovce
vespolné zájmeno einander
 Vyjmenuje sousední státy
Kanton
 Popíše povrch, vodstvo a klima Nachbarland
Švýcarska
Eidgenossenschaft
 Zvládne slovní zásobu, jež mu (natürliche) Grenzen
umožní plynule se vyjadřovat o
zeměpisných charakteristikách Groβlandschaften
nationale Minderheiten
Švýcarska na úrovni svých
jazykových dovedností
Amtssprache
 Časově zařadí vznik švýcarské Hafen
neutrality a vysvětlí její
Hauptstadt
význam pro vývoj Švýcarska
Alpen
Gletscher
Neutralität

Průřezová témata
Poznámky
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Téma

Školní výstupy

Učivo (pojmy)

Průřezová témata
Poznámky

