
Roč.  Výstup předmětu  Učivo  Přesahy a vazby (MV a 

PT)  

Poznámky  

6.  

+  

8. Z 

- říká abecedu a hláskuje 

slova  

- umí pozdravit a rozloučit 

se  

- zná dny v týdnu  

- počítá od 0 do 20  

- zapíše telefonní číslo  

- zná barvy  

- odhaduje význam cizích 
slov 

abeceda, jazykolamy, 

výslovnost  

pozdravy  

čísla  

základní reálie  

internacionalismy 

ČJ - mluvnice, slova 

převzatá, správný styl 

mluveného slova  

INF - práce s internetem, 

využití počítače  

Z - lidé a země 

 

 - umí se představit  

- zjistí základní údaje o 

druhých  

- porozumí jednoduchému 

textu  

- vyplní jednoduchý 

formulář  

- zvládá jednoduchou 

konverzaci  

- čte a rozumí názvům a 
jednoduchým větám 
(plakáty, katalogy) 

časování slabých sloves, 

pomocná slovesa sein a 

haben  

tykání, vykání  

slovesný zápor  

slovosled  

věty oznamovací a tázací 

Z - práce s mapou  

 - představí a popíše členy 

své rodiny  

- vypráví krátký příběh,  

- pracuje s obrázky 

přivlastňovací zájmena a 

vazby  

přídavná jména v přísudku 

ČJ - využití přísloví a 

přirovnání se zaměřením na 

vlastnosti  

VkO - moje rodina , 

osobnostní a sociální rozvoj  

komunikace 

 

 

  



Roč.  Výstup předmětu  Učivo  Přesahy a vazby (MV a 

PT)  

Poznámky  

7.  

+  

9. Z  
 

umí pojmenovat školní 

potřeby a předměty  

- zeptá se na rozvrh hodin  

-jednoduše popíše věci, 

osoby a zvířata  

- dokáže přikázat  

- seznámí se s mapou 
Německa 

určitý člen  

neurčitý člen  

zápor kein  

rozkazovací způsob  

souhrnné opakování 

Z - základní zeměpisné 
pojmy, orientace 
 

 

 poskytne informace o 

časových  údajích 

(hodiny,dny)     

vyjádří povinnosti    

napíše krátký vzkaz a 

reaguje na něj 

                                                                              

určování času    

předložkové vazby 

am,um,von-bis            

modální slovesa können + 

müssen                                          

VKO - volnočasové aktivity 

INF –práce s počítačem 

HV – hudební skladatelé 

 

 vypráví o koníčcích svých i 

kamarádů         

napíše jednoduchý email a 

chatuje             

dokáže vytvořit pozvánku                             

hovoří o ročních obdobích, 

měsících a narozeninách 

popíše, kde se kdo nachází                         

zpodstatnělá slovesa 

přivlastňovací zájmena 

předložka in/im 
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PT)  

Poznámky  

8. 
 

popíše, co rád jí a ne         

vyjádří přání                                      

objedná si jídlo                                  

prázdniny – cestování                                         

vazba es gibt                         

vazba ich möchte         

nepravidelná slovesa 

essen, nehmen, fahren 

předložka nach/in 
         

Z – cestování, evropské 

země 

 

 

 popíše obrázek – činnosti                  

osob 

dokáže písemně sdělit 

základní informace o sobě 

(profil) 

neosobní podmět man   

 umí popsat svůj pokoj a 

dům (byt) 
 

předložky se 3. a 4. pádem                VKO -  můj domov 

-bydlení v zahraničí 
 

 

 dokáže vyjádřit svá přání                    

popíše činnosti, které 

děláme doma 

(an,auf, hinter …..)                     

časování sloves 

s odlučitelnou předponou 

  

 popiše oblečení své i 

ostatních           

dokáže vyjádřit souhlas a 

nesouhlas      

dokáže se zeptat na cenu 

výrobku          

popíše stav počasí                                

nepravidelná slovesa                       

 

způsobové sloveso 

wollen,wissen 

vazba ich finde 

předložky se 4.pádem 

(für,ohne) 

AJ – názvy oblečení  

 

 

 

 

Z – počasí, podnebí 

 

 

 popíše svůj týdenní 

program                    

orientuje se v rozvrhu hodin 

(česká a německá škola)  

vypráví jednoduchý příběh                                                               

popíše, co dělal v minulosti                   

řadové číslovky          

další časové údaje, datum  

předložky am, im, um 

nepravidelné sloveso helfen 

preteritum – sein, haben                         

ČJ – práce s literárním 

textem 
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PT)  

Poznámky  

9.  
 

- popíše svůj denní 
program, povinnosti, 
koníčky 

některá způsobová slovesa  

číslice 1000-100000  

doplnění a upevnění 

časových údajů  

zájmena 
 

VkZ- zdravý životní styl, 
organizace vlastního času 

 

 - zná školní předměty  

- orientuje se v rozvrhu 

hodin  

- dokáže hovořit o škole  

- vede rozhovory na toto 

téma  

- vyjmenuje a popíše 

základní druhy sportů  

- hovoří o svém volném 

čase  

- dokáže připravit interview 
s osobností 

další způsobová slovesa  

předložka in v akuzativu  

zájmeno man  

další předložky  

procvičení četby  

porozumění číslům a 

údajům  

závěrečné shrnutí, 
procvičení 

MV – tvorba mediálního 
sdělení 

 

 

 - dokáže popsat lidské tělo 

a hovoří o něm  

- dokáže vyjádřit a popsat 

bolest, problémy spojené s 

nemocemi  

- zvládá rozhovor u lékaře  

slovesa haben,sein v 

préteritu  

sloveso werden + přídavná 

jména  

zájmena  

min. čas  

Was tut dir weh? 

Př - lidské tělo  

VkZ -člověk a nemoc, lidské 
zdraví, řešení situací 

 

 dokáže se zeptat na cestu  či 

někomu poradit (vyžádání 

informace) 

orientuje se podle 

jednoduchého plánku, 

popíše cestu                   

předložky se 3.pádem (aus, 

bei, mit …)                            

VkO – orientace 

Z – oblíbená místa 

- evropské země 

 



           charakteristika 

bydliště (město/venkov) 

cestování – oblíbená místa                                

popíše, čím a kam rád jezdí                              

odkud pocházíte – popis 

 

způsobové sloveso wolllen 

souvětí – spojka deshalb 

  

 popíše stav počasí                                                   

dokáže vyjádřit blahopřání 

(ústně i písemně) 

popíše oblečení                                                        

přivlastňovací zájmena     

) neprav-sloveso tragen     

množné číslo podstat.jmen                                            

VkZ – svátky a obyčeje 

 

 

 vyjádří své plány o 

prázdninách           

popíše předchozí události 

v minulém čase              

dokáže porovnat a srovnat                                                             

popíše osoby a věci 

vypráví vlastní zážitky 

 

perfektum pravidelných 

sloves        

stupňování  příd.jmen 

spojka als 

                    

Z – oblíbené destinace  

 


