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 Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-1-01 

 

 

 

 

rozumí jednoduchým 

pokynům a otázkám učitele, 

které jsou pronášeny pomalu 

a s pečlivou výslovností 

- vyjádří vlastními slovy 
přiměřeně obtížný text  

- dokáže se zapojit do jednoduché 
a pečlivě vyslovované 
konverzace  

 
 

     -    die Schule 

     -    die Tiere 

     -   die Familie 

 

      

je seznámen se zvukovou 
podobou cizího jazyka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV, PO PT   

DCJ-9-2-01 

 

 

 

 

zapojí se do jednoduchých 

rozhovorů  

- pojmenuje jednoduché obraty  
              k tomu kdo je a čím je 

- dokáže se představit, poděkovat, 
pozdravit a rozloučit, představí 
jinou osobu  

      -     opakuje  jednoduché pokyny a  
            adekvátně na ně reaguje 

     -     die Familie  

     -     das Wohnen 

     -     sich vorstellen  

      

 

      

pozdraví a poděkuje,    

vyjádří souhlas a nesouhlas 

 

sdělí své jméno a věk 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace 

TO 1.8. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-3-01 

 

 

 

 

 

 

 

rozumí jednoduchým 

informačním nápisům a 

orientačním pokynům 

 

- vybere ve velmi krátkém 
jednoduchém 
textu, známá jména, 

       slova a fráze 

- reprodukuje přiměřeně dlouhé 
texty z učebnice  

- vysvětlí základní logická pravidla 
německé výslovnosti (čtení 

               jednotlivých hlásek) 

 

     -     die Schule 

     -     meine Familie 

     -     mein Tag 

 

 

      

 

    

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  7. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

DCJ-9-4-01 

 

 

 

 

vyplní základní údaje o sobě ve 

formuláři 

 

 

- napíše jednoduchá sdělení za  
               správného použití základních  

               gramatických struktur a vět 

- sestaví popis své osoby, své 
rodiny a dalších lidí 
 

     -     die Nummer 

     -     die Schule 

     -     ich vorstelle mich 

     -     časování pravidelných sloves 

     -     slovesa být, mít 

     -     frekventované předložky  
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-1-02 

 

 

 

 

rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které jsou pronášeny 

pomalu a zřetelně a týkají se 

osvojovaných témat, zejména 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu 

- reprodukuje přiměřeně obtížný   
text  

- dokáže se zapojit do jednoduché 
a pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 

- vyjádří požadované informace 
prostřednictvím běžných frází 
 

     -    mein Zimmer  

     -     meine Freizeit 

     -     die Schule 

     -     das Essen 

     -     der Stadtplan 

     -     die Weihnachten 

 

      

rozumí výrazům pro 
pozdrav a poděkování 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-2-02 

 

 

 

 

sdělí jednoduchým způsobem 

základní informace týkající se 

jeho samostatného, rodiny, 

školy, volného času a dalších 

osvojovaných témat 

- reprodukuje přiměřeně obtížný   
text 

- formuluje základní informace    
o lidech, jejich rodině, bydlišti, 

práci a koníčcích 

- was esse ich  
- die Kleidung 
- einen Glückwunsch aussprechen 

      -      meine Stadt  

      -      meine Freizeit 

      -      skloňování zájmen  

      

 

sdělí své jméno a věk 

 

Osobnostní a sociální 

výchova – Komunikace 

TO 1.8. 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO,PT 

DCJ-9-3-02 

 

 

 

 

rozumí slovům a jednoduchým 

větám, které se vztahují k 

běžným tématům 

- odhadne význam krátkých textů 
a pak ověří správnost ve slovníku  

- dokáže vyhledat neznámá slova 
ve slovníku  
 

     -     das Essen 

     -     mein Zuhause 

     -     mein Geburtstagsfeier 

      

rozumí jednoduchým 

slovům, se kterými se v 

rámci tematických okruhů 

opakovaně setkal (zejména 

má-li k dispozici vizuální 

oporu) 

 

 

 

 
 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  8. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-4-02 

 

 

 

 

napíše jednoduché texty 

týkající se jeho samostatného, 

rodiny, školy, volného času a 

dalších osvojených témat  

- vybere vhodná slova k popisu 
různých míst a předmětů 

- napíše informace o své škole a 
své práci ve škole 

- vyjádří jednoduchými větami, 
kde žije a kdo je 
 

     -     die Ferien 

     -     ich kann, ich kann nicht 

     -     die Schule 

     -     mein Haus 

     -     zápor 

     -     předložky se 3. + 4. pádem  

     -     préteritum, perfektum  

 

reaguje na jednoduchá 

písemná sdělení, která se 

týkají jeho osoby 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Poslech s porozuměním 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-1-03 

 

 

 

 

rozumí základním informacím 

v krátkých poslechových 

textech týkajících se 

každodenních témat 

- interpretuje přiměřeně obtížný   
text  

- dokáže se zapojit do jednoduché 
a pečlivě vyslovované 
konverzace dalších osob 

- vyjádří požadované informace 
prostřednictvím běžných frází 
 

     -    Ferienerlebnisse 

     -     meine Pläne 

     -     die Freundschaft 

      

      

 

      

rozumí jednoduchým 
slovům, se kterými se 
v rámci tematických 
okruhů opakovaně setkal 
(zejména má – li k dispozici 
vizuální oporu) 
 
rozumí otázkám, které se 
týkají základních osobních 
údajů (zejména jména a 
věku) 
 
rozumí pokynům učitele 
 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Mluvení 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-2-03 

 

 

 

 

odpovídá na jednoduché 

otázky týkající se jeho 

samostatného, rodiny, školy, 

volného času, a podobné 

otázky pokládá 

- dokáže si o něco říci a 
adekvátně reaguje na žádost 
někoho jiného  

- objasní informace z pečlivě 
vyslovované konverzace dalších 
osob (zeptá se, kde žijí a co 
dělají, koho znají, dovede také 
na takové otázky odpovídat) 

- die Mode  
- die Kleidung kaufen 
- über Schulzeit sprechen 
- formuluje souvětí 
- používá sloveso werden 
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Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Čtení s porozuměním 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT  

DCJ-9-3-03 

 

 

 

 

rozumí krátkému 

jednoduchému textu zejména, 

pokud má k dispozici vizuální 

oporu, a vyhledá v něm 

požadovanou informaci 

- vyjádří vlastními slovy přiměřeně 
obtížný text 

  

 

  

     -     mein Lebenslauf 

     -     meine Pläne 

     -     die welt und die Massen 

     -     die Kleidung 

     -     slovosled v souvětí 

      

      

      

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazykové komunikace 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk - Německý jazyk 

Tematický okruh Psaní 

Ročník  9. 
 

OVO – kód  Očekávaný výstup RVP ZV Konkretizovaný výstup ŠVP Konkretizované učivo  MDÚ OV PO, PT   

DCJ-9-4-03 

 

 

 

 

stručně reaguje na 

jednoduché písemné sdělení 

- sestaví dopis a napíše 
jednoduchý text k probíraným 
tématům 
 

     -     mein Lebenslauf 

     -     wie waren die Ferien 

     -     was wird in der Zukunft 

     -     stupňování př. jmen 

     -     spojky wenn, dass, weil 

     -     préteritum a perfektum 

 

 

 


