
Německý jazyk (druhý cizí jazyk) 

7. ročník 
OČEKÁVANÝ VÝSTUP 

Žák podle svých schopností: 

 

- Rozumí jednoduchým 

pokynům a větám a 

reaguje na ně 

 

- Rozumí obsahu a smyslu 

jednoduchých materiálů, 

vyhledává informace 

 

- Čte foneticky správně 

jednoduchý text 

 

- Osvojí si základy písemné 

podoby jazyka  

 

- Používá slovní zásobu 

daných tematických 

okruhů v jednoduchém 

mluveném i písemném 

projevu 

        TÉMATICKÉ 

OKRUHY 

Zvuková stránka jazyka 

Seznámení s jazykem, plán 

práce, učebnice „Deutsch mit 

Max“  

 

Mluvnice 

- Podstatná jména v 1. pádě, 

oslovení 

- Přídavná jména ve spojení 

s podstatnými, skloňování 

- Zájmena osobní, 

ukazovací, přivlastňovací 

- Číslovky 1-100 

- Slovesa v přítomném,čase, 

časování daných sloves 

- Jednoduché věty se slovní 

zásobou z daných 

tematických okruhů 

Fonetika 

- Poučení o přízvuku 

- Přízvučné a nepřízvučné 

samohlásky 

- Výslovnost předložkových 

spojení 

- Intonace oznamovacích, 

zvolacích a tázacích vět 

- Intonace různých typů 

otázek 

UČIVO 

Erste Schritte 

Abeceda, čísla, pozdravy, 

jména, barvy - Grüße, 

Wochentage, Zahlen, Farben, 

Namen 

 

Ich heiße, ich wohne  

tvoření jednoduchých vět, 

přízvuk – výukové CD    

německy mlucící země 

Meine Familie      
rozhovory, překlad a tvorba vět, 

gramatika – časování slabých 

sloves, členy slov 

Meine Freunde            
práce na počítači – slovník, 

překladač v PC     

gramatika – časováni sloves, 

stupňování příslovcí (am 

liebsten) 

Die Schule                   
Překlad, tvorba křížovky, 

gramatika - členy podstatných 

jmen – určitý a neurčitý 

Mein Hobby                   
spielrap –tvorba vět, práce se 

slovníkem, maily a telefonování  

gramatika – časování sein ve 

větě 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, OSV 

- Žák dokáže komunikovat a 

spolupracovat v kolektivu, 

vyjádřit svůj názor 

- Žák respektuje názory 

druhých 

- Žák je veden k sebepoznání, 

rozpoznání a nápravě 

vlastních chyb 

 

VMEGS 

- Žák poznává životní způsob 

a kulturní tradice SRN jako  

  významného evropského 

státu 

- Německy mluvící země, 

spolupráce v EU i mimo ní 

 

 MKV 

- Žák respektuje odlišné 

kulturní tradice a lidi 

odlišného etnického původu 

- Žák vnímá Německo jako 

národ, který ovlivňoval 

dějiny českého národa 

 

 MV 

- Žák dokáže kriticky přijímat  



Computer                       
popis počítače a jeho 

komponentů, kvíz         

gramatika – užití slova haben, 

určité a neurčité členy, slovníky 

na webu 

Wo, Wann                            

Čísla, hodiny, psaní pozvánky na 

počítači                        

gramatika – určování místa – 

in…, počítání 

Die Ferien                 
cestování po mapě – využití 

osobních návštěv v cizině, 

osobní dotazník, EU     

gramatika –časování slovesa 

chtít, tvorba vět – pohled 

opakování, práce na počítači 

gramatika - souhrn 

            sdělení z médií 

- Žák vnímá autora 

mediálních 

sdělení  

Mezipředmětové vztahy: 

Dějepis, zeměpis, literatura, 

anglický jazyk, výchova 

k občanství, matematika 



   -  



 


