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Počet vyučovacích hodin za týden
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Celkem

0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
       Povinný Povinný  

  

Název předmětu Cizí jazyk
Oblast Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika předmětu Vyučovací předmět německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání. Další cizí jazyk  je vyučován tak, aby logicky navazoval na výuku anglického a českého 
jazyka. Vyučovací předmět další cizí jazyk  je vyučován v sedmém až devátém ročníku v rozsahu 2 hodin týdně. Předmět další 
cizí jazyk přispívá ke snižování jazykových bariér v rámci Evropy a světa a poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků. 
Výuka cizího jazyka umožňuje poznávat život lidí a kulturní tradice a prohlubuje mezinárodní porozumění. Metody práce 
jsou zaměřeny na skupinové vyučování, dialogy, poslech, četbu, práci se slovníkem a s autentickými materiály, hry, 
dramatizaci a zpěv. Důraz je kladen na komunikaci žáků v cizím jazyce a na nácvik správné výslovnosti a porozumění. Jsou 
zde průběžně zařazována průřezová témata. Vzdělávání v německém jazyce předpokládá dosažení úrovně A1. Cílem 
předmětu německý jazyk je poskytnout žákům základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech 
budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Později žáci pracují s autentickými texty (časopisy, obrazové a 
poslechové materiály), konverzují spolu cizím jazykem. V souvislosti s probíraným zeměpisným a dějepisným učivem se žáci 
seznamují s reáliemi zahraničních mluvících zemí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Cizí  jazyk vyučujeme od 7.  do 9. třídy. 

Integrace předmětů • Další cizí jazyk
Kompetence k učení:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
- směřujeme k pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání - dbáme o to, aby si žák dokázal 
vyhledávat a třídit informace získané četbou i ve sdělovacích prostředcích, propojoval své poznatky získané v dalších 
předmětech - vedeme žáky ke kladnému vztahu k učení, ke snaze se zdokonalovat, dokázat zhodnotit své výsledky 
Kompetence komunikativní:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: 
- dbáme o porozumění jednoduchému sdělení v německém jazyce, různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, 
běžně užívaných gest a jiných informačních a komunikačních prostředků - podporujeme u žáků schopnost správně 
zformulovat jednoduché myšlenky, vyjadřovat se výstižně, souvisle a vhodně vzhledem k dané situaci, a to v písemném i 
ústním projevu - vedeme žáky k využívání cizího jazyka jako základního komunikačního prostředku v cizojazyčném prostředí 
- dbáme o to, aby si žáci uvědomovali nezbytnost aktivní znalosti cizího jazyka pro osobní život 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence pracovní:
Na úrovni předmětu německý jazyk jsou pro utváření a rozvíjení těchto klíčových kompetencí využívány následující postupy: 



Název předmětu Cizí jazyk
- vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným a výkladovým slovníkem - požadujeme od žáků zodpovědný přístup k 
plnění všech zadaných úkolů - pomáháme jim využít získané vědomosti a dovednosti při profesní orientaci 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je:
a) jednoznačné,
b) srozumitelné,
c) srovnatelné s předem stanovenými kritérii, d) věcné,
e) všestranné.
Hodnocení vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých 
předmětů školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
Zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace 
slovního hodnocení a klasifikace V případě použití slovního hodnocení je hodnocena kompetence žáka ve spojení se slovním 
hodnocením jeho kompetencí. Do hodnocení učitel vkládá další objektivní hodnocení kompetencí, případně podporující 
shrnutí či výzvu.
Prospěch
Ovládnutí učiva předepsaného osnovami
1 – výborný ovládá bezpečně
2 – chvalitebný . ovládá
3 – dobrý  - v podstatě ovládá
Úroveň myšlení
1 – výborný - pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti
2 – chvalitebný - uvažuje celkem samostatně
3 – dobrý -menší samostatnost v myšlení
4 – dostatečný -nesamostatné myšlení
5 - nedostatečný -odpovídá nesprávně i na návodné otázky
Úroveň vyjadřování
1 – výborný -výstižné a poměrně přesné
2 – chvalitebný -celkem výstižné
3 – dobrý -myšlenky vyjadřuje ne dost přesně
4 – dostatečný -myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi
5 - nedostatečný -i na návodné otázky odpovídá nesprávně
Celková aplikace vědomostí, řešení úkolů, chyby, jichž se žák dopouští
1 – výborný -užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou
2 – chvalitebný -dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb
3 – dobrý -řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby
4 – dostatečný -dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává
5 - nedostatečný -praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí
Píle a zájem o učení
1 – výborný -aktivní, učí se svědomitě a se zájmem
2 – chvalitebný -učí se svědomitě
3 – dobrý -k učení a práci nepotřebuje větších podnětů
4 – dostatečný -malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty- 
5 - nedostatečný -pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné



  

Cizí jazyk 8. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení
• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a podobné otázky pokládá

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji
používat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů- práce se slovníkem

se zapojí do jednoduchých rozhovorů
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

Tematické okruhy:
- škola
- zvířata
- kalendářní rok
- počasí
- příroda
- dopravní prostředky
- obec

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat

Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- časování nepravidelných sloves
- množné číslo
- 4. pád podstatných jmen

stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Jsme Evropané
Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Další cizí jazyk rozvíjí schopnost komunikace 

  

Cizí jazyk 9. ročník

Výchovné a vzdělávací strategie • Kompetence k učení



Cizí jazyk 9. ročník

• Kompetence komunikativní
• Kompetence pracovní

Učivo ŠVP výstupy
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s 
pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají 
se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu

Zvuková a grafická podoba jazyka:
- fonetické znaky – pasivně
- základní výslovnostní návyky
- vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov

rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se 
každodenních témat
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, 
školy, volného času a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času 
a podobné otázky pokládá
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
rozumí výrazům pro pozdrav a poděkování
rozumí jednoduchým slovům, se kterými se v rámci tematických okruhů opakovaně 
setkal (zejména má-li k dispozici vizuální oporu)
pozdraví a poděkuje, vyjádří souhlas a nesouhlas
sdělí své jméno a věk
rozumí jednoduchým pokynům učitele

Slovní zásoba:
- žáci si osvojí slovní zásobu a umí jinpoužívat v komunikačních situacích
probíraných tematických okruhů práce se slovníkem

rozumí otázkám, které se týkají základních osobních údajů
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům

Tematické okruhy:
- reálie německy mluvících zemí
- domov
- lidské tělo
- nákupy
- zdraví
- oblékání
- povolání

rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a 
vyhledá v něm požadovanou informaci

vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a 
dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení

Gramatické struktury:
- průběžné opakování gramatických struktur
- nepravidelná slovesa
- předložky se 3. a 4. pádem

reaguje na jednoduchá písemná sdělení, která se týkají jeho osoby
Průřezová témata, přesahy, souvislosti

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Objevujeme Evropu a svět
Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU, v rámci schopnosti se domluvit
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - Evropa a svět nás zajímá



Cizí jazyk 9. ročník

Výuka cizího jazyka - probíhá v rámci výuky cizího jazyka v rámci EU
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace
Další cizí jazyk rozvíjí schopnost komunikace 
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