TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák
• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném
rozsahu slovní zásoby, rozlišuje grafickou
a mluvenou podobu slova, umí pozdravit
a rozloučit se, ví, kde bydlí, představí se

UČIVO

POZNÁMKY

Deutsches Alphabet, ich bin, ich heisse…

Vv, Hv,Ov, Rv, ostatní cizí jazyky;

Hallo! Guten Tag! Auf wiedersehen! Wo wohnst
du?

MuV 4/1, 4/2 - multikulturalita současného světa
MEGS 1/1 - zážitky a zkušenosti z Evropy a světa;
MEGS 1/3 - naši sousedé v Evropě;
MEGS 2/1 - naše vlast a Evropa;
MEGS 2/5 - státní a evropské symboly;
MEGS 3/3 - evropská integrace

• rozumí jednoduchým pokynům a větám,
adekvátně na ně reaguje; umí představit členy
rodiny, řekne, co kdo dělá

Was macht er (sie) – gern – nicht gern?

Projekt Meine Familie und ich

Časování pravidelných sloves v přítomném čase.

OSV 6/1 - péče o dobré vztahy;

Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací.

OSV 6/2 - chování podporující dobré vztahy
MEGS 1/1 - rodinné příběhy z Evropy;
MEGS 2/7 - život Evropanů a styl života
v evropských rodinách

• používá abecední slovník učebnice; umí
pojmenovat některá zvířata a drobné předměty
podle obrázků, jaké to je a kdo to má
• pochopí obsah a smysl jednoduché , pomalé
a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob,
utvoří jednoduchý dialog, umí pojmenovat
činnosti podle obrázků, ukáže a řekne, co kdo
dělá

Was ist das?

Př, Vv

Was hat er (sie)?
1. a 4. pád podstatných jmen.

OSV 1/1 - cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění

Was stimmt? Was stimmt nicht? Zápor.

Volba povolání

Was macht er (sie)?

MuV 2/1 - právo všech lidí společně se podílet na
spolupráci;

Was machst du?

MuV 2/2 - udržovat tolerantní vztahy;

Weihnachten

MuV 2/4 - předsudky a vžité stereotypy;
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UČIVO

POZNÁMKY
MuV 2/5 - důležitost integrace jedince v profesních
vztazích
MEGS 1/5 - lidové zvyky a tradice národů Evropy;
MEGS 2/7 - život Evropanů;
MEGS 2/8 - životní styl a vzdělávání mladých
Evropanů

• vyhledává v jednoduchém textu potřebnou
informaci, vytvoří odpověď na otázku, používá
dvojjazyčný slovník; umí pojmenovat domácí
i volně žijící zvířata

- rozšíření slovní zásoby

Př

- procvičování 4.pádu (ich habe, male, fotografiere
…)

Projekt Mein Tier
EnV 2/4 - ochrana biologických druhů

Wer lebt zu Hause, auf dem Hof, im Wald, im
ZOO?
• rozumí známým slovům a jednoduchým větám
k osvojovaným tématům; dokáže počítat do 20,
určí celé hodiny

Čísla - Nummer
Wie spät ist es? Wieviel Uhr ist es?

OSV 1/1 - cvičení smyslového vnímání, pozornosti
a soustředění;
OSV 1/2 - cvičení dovedností zapamatování, řešení
problémů;

Spiele, Lieder

OSV 1/3 - dovednosti pro učení a studium
• sestaví gramaticky a formálně správně
jednoduché písemné sdělení; zná dny v týdnu, ví,
co dělá dnes, co dělal včera, co bude dělat zítra

Was ich jeden Tag mache?

Projekt Meine Woche

Meine Woche

MeV 6/1
prostředků;

-

uplatnění

a výběr

výrazových

MeV 6/2 - tvorba mediálního sdělení pro školní
časopis, formování správného verbálního projevu
• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu
textu, čte nahlas plynule a foneticky správně
jednoduché texty obsahující známou slovní
zásobu; pojmenuje části lidského těla, udá svůj

Unser Körper

Př, Vv

Wie alt bist du?

OSV 4/6 - cvičení pro rozvoj základních rysů
kreativity;

Die Kleidung

OSV 8/2 - rozvoj sociálních dovedností pro
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věk; pojmenuje základní oblečení
• reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně
obtížného textu; dokáže pojmenovat školní
potřeby

UČIVO

POZNÁMKY
kooperaci

In der Schule

Projekt Meine Schultasche

Meine Schulsachen
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