TYMYJÁN – Školní vzdělávací program Základní školy Velké Losiny

NĚMECKÝ JAZYK 9. ROČNÍK
VÝSTUPY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU
Žák

UČIVO

POZNÁMKY

Meine Woche

• umí pojmenovat vyučovací předměty, podat
informace o škole

Mein Stundenplan, Unterricht – další způsobová
slovesa, předložka „in“ se 4. pádem.

• pojmenuje volnočasové aktivity, své zájmy,
koníčky

Freizeitsangebot – použití neurčitého podmětu
„man“.

• vede rozhovor s osobností

Sport další předložky.

OSV 4/3 - organizace vlastního času
EnV 4/2 - zdravý životní styl

MeV 6/1, 6/2 - tvorba mediálního sdělení –
rozhovor, sdělení pro ostatní

• čte s porozuměním
• rozumí číselným údajům

Was tut dir weh?
• umí sdělit, že ho něco bolí; popsat problém

Körper, Körperteile - sloveso „werden“ + přídavné
jméno.

• vede rozhovor u lékaře

Beim Arzt

• umí popsat elementární situace, kde jsem byl, co
jsem dělal

Ich war…, Ich hatte … Slovesa „haben, sein“
v préteritu.

OSV 10/1, 10/2 - zvládání vlastního chování, řešení
různých situací (bolest, nemoc, pomoc druhým)

In der Stadt
• umí vyjádřit svá přání v obchodě, nakoupit

Einkaufen – Im Geschäft, Auf der Post „ich möchte,
ich hätte gern“

• zvládne nákup jízdenky

Mit dem Bus, Zug fahren – užití předložky „mit“

• umí požádat o informaci a poděkovat za ni

Im Informationszentrum Berufe Berlin

MEGS 3/3, 3/4 - Evropská unie

OSV 1/3 - dovednosti pro učení a studium;
OSV 2/1 - já jako zdroj informací o sobě;
OSV 2/2 - druzí jako zdroj informací o mně, volba
povolání
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Oh, das Wetter heute
• popisuje situaci v počasí, činnosti za různých
meteorologických podmínek, v jednotlivých
ročních obdobích

Das
Wetter,
Die
a přivlastňovací zájmena.

Jahreszeiten.

Osobní

• popisuje oblečení

Die Kleidung. Plural podstatných jmen. Préteritum
některých způsobových sloves.

EnV 4/2 - náš životní styl
EnV 4/4 - vztah člověka k prostředí
MuV 1/4 - respektování zvláštností, specifika
oblékání a oděvu v jiných zemích;
MuV 2/3 - vztahy mezi kulturami;
MuV 2/4 - předsudky a vžité stereotypy

• umí utvořit blahopřání v ústní i písemné formě,
jednoduše popíše událost

Weihnachten, Ostern

Wieder Ferien
• vyjádří své plány na dovolenou

Urlaub, Ferien - souvětí

• umí vyjádřit, co se mu líbí, nelíbí; co ho baví,
nebaví

Kleidung, Sport, Mode

MEGS 3/3, 3/4 - Evropská unie

Stupňování přídavných jmen a příslovcí Reisen –
zeměpisné názvy.

MuV 1/4 - specifika oděvu ve světě
MeV 6/1, 6/2 - tvorba mediálního sdělení
OSV 1/3 - dovednosti pro učení a studium.
Projekt Já a cizí jazyky.

