
JAZYK NĚMECKÝ 9. ROČNÍK 
 

KOMPETENCE UČIVO MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

-žák si osvojí slovní zásobu 

-seznámí se s přivlastň. 

zájmeny,-rozšíří znalosti 

předložek s 3. a 4. pádem na 

otázku Wo? 

- osvojí si časování sloves 

se změnou kmenové 

samohlásky 

1. BEI UNS 
 

Rv, Ov – domov, rodina -osobnostní a sociální 

rozvoj 

- mezilidské vztahy 

- osvojí si znalosti 

předložek s 3. a 4. pádem na 

otázku Wohin? 

-využívá předložku fur s 

podstatnými jmény a 

osobními zájmeny 

- jednoduše popíše cestu 

2. WIE KOMME 

ICH...? 

Ze – Salzburg 

Rv, Ov – organizace 

vlastního času 

-rozvoj komunikačních 

schopností při stylizaci 

mluveného i psaného textu 

-žák popíše denní 

program,osvojí si slovesa 

spojená s činností v průběhu 

dne 

-používá číslovky větší než 

1 000 

-tvoří množné číslo 

podstatných jmen 

-osvojí si časování slovesa 

mussen 

3. MEIN TAG Rv – týdenní program, 

mezilidské vztahy, rodinné 

vztahy 

Biologie – zdravý jídelníček 

Ma – práce s číslicemi 

-osobnostní a sociální 

výchova- organizace 

vlastního času, zdravý 

životní styl 

- konzumní způsob života 

- žák si osvojí další 

způsobová slovesa konnen, 

durfen 

- používá podmět man 

-zdokonalí časové údaje 

4. MEINE WOCHE Ze – Berlín 

Ov – práva a povinnosti ve 

škole 

-mediální výchova – tvorba 

mediálního sdělení 

- žák natrénuje části těla 

-telefonicky přivolá pomoc 

- osvojí si osobní zájmena 

ve 3. pádě 

- využívá preteritum slovesa 

sein a haben 

5. WAS TUT DIR 

WEH? 

Biologie – lidské tělo, 

zdraví, nemoci 

-základy poskytnutí 1. 

pomoci 

- osobnostní výchova- 

zvládání vlastního chování 

- řešení různých situací / 

bolest, nemoc, pomoc 

druhým/ 

- předložky s 3. pádem 

-způsobové sloveso wollen 

- souvětí s deshalb 

-žák vyjmenuje dopravní 

prostředky v evropských 

městech 

- pojmenuje významné 

budovy ve městě 

6. AUF DEM 

LANDE, IN DER 

STADT 

Ze – domov, vesnice, město, 

orientace 

- volba povolání 

- EU 

- žák popíše roční období 

- přiřadí počasí k roč. 

období 

-ladí oblečení s počasím 

- popíše tradiční svátky a 

zvyky spojené s němi 

7. DAS WETTER 

HEUTE 

Ov, Rv – tradice, svátky, 

oblékání, móda 

Ze – cestování, popis počasí 

- vztah člověka k prostředí 

- specifika oblékání ve světě 

-popíše země a kontinenty 

-seznámí se s perfektem 

pravidelných a některých 

nepravidelných sloves 

8.WIEDER FERIEN Ze – kontinenty, země 

Zoologie – charakteristiky 

zvířat 

 - EU 

- osobnostní a mediální 

výchova 



 


