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Nepovinné předměty na Základní škole německo-českého porozumění - směrnice 

 

ZŠNČP nabízí žákům 1. - 5. třídy tyto nepovinné předměty: 

● Německý klub (1.,2. třída) 
● Fit in Deutsch (4. třída) 
● Angličtina (5. třída) 
● Angličtina (4. třída) 
● Angličtina (3. třída) 
● Chytré hlavy (5. třída) 

 

Hodnocení nepovinných předmětů: 

Hodnocení je součástí vysvědčení v prvním i druhém pololetí. Nepovinné předměty se neklasifikují známkami, ale hodnotí se slovně. Slovní 
hodnocení se uvádí na druhé straně vysvědčení a není součástí průměru k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. 

 - pracoval velmi úspěšně (odpovídá známce 1) 

 - pracoval úspěšně (odpovídá známce  2) 

 - pracoval s dílčími úspěchy (odpovídá známce  3) 

 - pracoval (odpovídá známce  4) 

 - nehodnocen (odpovídá známce 5) 
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Nepovinný předmět „Fit in Deutsch 1“ 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Německý jazyk – Fit in Deutsch 1 

Ročník:                                                    čtvrtý základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     1 vyučovací hodina týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Nepovinný předmět „Fit in Deutsch 1“ je cílenou přípravou pro vykonání mezinárodní jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1. Zkouška dokládá první stupeň 
(A1) šestistupňové kompetenční škály popsané ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky, a tím osvědčuje schopnost elementárního 
užívání jazyka. Předmět žáky seznamuje s formátem a průběhem zkoušky, trénuje se a posiluje poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní, 
mluvení, dále se rozšiřuje slovní zásoba na daná témata a prohlubuje se gramatika. Žáci pracují s testovými materiály pro písemnou i ústní část zkoušky. 

Zkouška se koná v květnu/červnu v Goethe Institutu. V případě získání certifikátu Fit in Deutsch 1 nebudou žáci při přijímacích zkouškách na GTM skládat 
zkoušku z německého jazyka. 
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Školní výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

 

Žák 

·    zná slovní zásobu k 
daným tématům 

·    rozumí obsahu 
poslechových textů 

·    rozumí obsahu čtených 
textů 

·    dokáže napsat 
jednoduché písemné 
sdělení 

·    dokáže vytvořit otázku 
tázací a větu rozkazovací 

·    dokáže reagovat na 
otázky 

·    dokáže představit sebe a 
svou rodinu 

 

1. Ich, du, wir, meine Familie und meine Freunde 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

2. Sport, Spiel und Spaß, meine Freizeit, meine Hobys 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

3. Was ist in der Schule los? Meine Schule und meine 
Klasse 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

4. Sms, PC, DVD, Kommunikation und Unterhaltung 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

  

KK 
·     Učíme žáky patřičné 

komunikaci 

KSP 

·  Párovým a 
skupinovým řešením 
úkolů v hodinách 
rozvíjíme schopnosti 
žáků spolupracovat. 

KU 

·  Vedeme žáky k 
pozitivnímu přístupu 
k učení. 

  

OSV 

·  komunikace a 
kooperace: 
respektování sebe 
sama i druhých 
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·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

5. Ich kauf mir was. Essen und Trinken, Einkaufen 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

6. Stadt, Land, Fluss; Unsere Wohnung, unsere Umwelt 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

  

7. Endlich Ferien! Reisen und Ausflüge 

·    slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 
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Nepovinný předmět „Angličtina pro 5. třídu“ 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Anglický jazyk 

Ročník:                                                    čtvrtý základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     2 vyučovací hodiny týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

 

Žák 

·    Žák 

·    zná slovní zásobu k 
daným tématům 

·    rozumí obsahu 
poslechových textů 

·    rozumí obsahu čtených 
textů 

Free time 

● can / can not 
● slovní zásoba 
● poslech 
● nácvik komunikace 

Food and drink, British Money 

● Hom much is / are …? 
● slovní zásoba 
● nácvik otázek - schopnost požádat o něco k jídlu a 

pití v restauraci nebo obchodě 

The body 

KO  je si vědom školních 
povinností a získává 
pracovní návyky  

KK  rozumí gestům a 
zvukům  

KU  poznává smysl a cíl 
učení KP  dovede se 
adaptovat na nové 
učební podmínky, 
dodržuje vymezená 
pravidla 

MKV – kulturní diference 
 
korelace s předmětem 
Vlastivěda 
 
OSV – kooperace a 
kompetice, práce v týmu, 
řeší problémy a rozvíjí 
rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako 
výzvu 
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·    dokáže napsat 
jednoduché písemné 
sdělení 

·    dokáže vytvořit otázku 
tázací a větu rozkazovací 

·    dokáže reagovat na 
otázky 

·    dokáže představit sebe a 
svou rodinu 

 

● Rozkazovací způsob, slovesa 
● schopnost předat a rozumět konkrétnímu rozkazu 
● slovní zásoba 
● poslech 
● čtení s porozuměním 

Amazing animals (projekt) 

 

Clothes, daily routines, wild animals 

● přítomný čas, zápor a otázky, zájmena (me, you, 
him her, it, us, you, them) 

● nácvik komunikace - otázky a odpovědi ohledně 
zálib a koníčků 

● slovní zásoba 
● poslech 
● čtení s porozuměním 

A day at my school (projekt) 

Everyday activities 1,2 

● příslovce (always, usually, often, sometimes, 
never) 

● přítomný čas průběžný, zápor, otázky 
● otázky a odpovědi z tématu denního programu 
● nácvik komunikace a konverzace ve dvojici nebo 

skupině 
● slovní zásoba 

The weather 

● slovní zásoba 
● konverzace na téma počasí 
● čtení s porozuměním 
● poslech 

Weather in the USA (projekt) 

KK 
·     Učíme žáky adekvátní 

komunikaci 

KSP 

·  Párovým a 
skupinovým řešením 
úkolů v hodinách 
rozvíjíme schopnosti 
žáků spolupracovat 

KU 

·  Vedeme žáky k 
pozitivnímu přístupu 
k učení 

 

 
samostatné vyhledávání 
informací online  
 
rozvoj online kompetencí 
 
app Wocabee 
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Shop detectives  

Work 

● porovnání přítomného času prostého a 
průběhového 

● slovní zásoba 
● nácvik komunikace na téma zaměstnání 
● čtení s porozuměním 

Months of the year 

● předložka on 
● otázka When's …? 
● slovní zásoba 
● poslech 
● nácvik komunikace na téma termíny a data 

Places in town 

● want to + infinitiv 
● Let's + infinitiv 
● předložky opposite, nexxt to, in front of, behind 
● slovní zásoba 
● schopnost reagovat a odpovědět na návrh 
● schopnost orientace ve městě 

Festivals (projekt) 
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Nepovinný předmět „Angličtina pro 4. třídu“ 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Anglický jazyk 

Ročník:                                                    čtvrtý základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     2 vyučovací hodiny týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

 

Žák 

·    zná slovní zásobu k 
daným tématům 

·    rozumí obsahu 
poslechových textů 

·    rozumí obsahu čtených 
textů 

·    dokáže napsat 
jednoduché písemné 
sdělení 

 

časování a užívání sloves to be, to have, to like etc. ve 
větách oznamovacích, rozkazovacích a tázacích, 
demonstrative pronouns these/those, possessive 
adjectives my/your/his/her/our/their, singular and plural 
nouns, possessive ´s, pronoun: there is/are…, prepositions 
of time and place, pronouns some/any 

 

 

Greetings, Titles and Family, Numbers 1-50 

  slovní zásoba 

KO  je si vědom školních 
povinností a získává 
pracovní návyky  

KK  rozumí gestům a 
zvukům KU  poznává 
smysl a cíl učení KP  
dovede se adaptovat 
na nové učební 
podmínky, dodržuje 
vymezená pravidla 

KK 

MKV – kulturní diference 
 
korelace s předmětem 
Vlastivěda 
 
OSV – kooperace a 
kompetice, práce v týmu, 
řeší problémy a rozvíjí 
rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako 
výzvu 
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·    dokáže vytvořit otázku 
tázací a větu rozkazovací 

·    dokáže reagovat na 
otázky 

·    dokáže představit sebe a 
svou rodinu 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

English speaking countries + Countries and nationalities, 
Cities and Capitals 

  slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

 

Fruits, Colours, Food 

slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

Everyday objects, School stuff, Days of the week, The 
times 

numbers 1-100 

slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 

House and furniture, across the cultures - Our houses 

slovní zásoba 

·     Učíme žáky adekvátní 
komunikaci 

KSP 

·  Párovým a 
skupinovým řešením 
úkolů v hodinách 
rozvíjíme schopnosti 
žáků spolupracovat 

KU 

·  Vedeme žáky k 
pozitivnímu přístupu 
k učení 

 

 
samostatné vyhledávání 
informací online 
/animals/ 
 
rozvoj online kompetencí 
 
app Wocabee 
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·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev 
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Nepovinný předmět “Angličtina pro 3. třídu” 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Anglický jazyk 

Ročník:                                                    třetí základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     2 vyučovací hodiny týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Školní výstupy Učivo Kompetence Průřezová témata 

Mezipředmětové vztahy 

 

Žák 

·    zná slovní zásobu k 
daným tématům 

·    rozumí obsahu 
poslechových textů 

·    rozumí obsahu čtených 
textů 

 

časování a užívání sloves to be, to have, to like etc. ve 
větách oznamovacích, rozkazovacích a tázacích, 
demonstrative pronouns these/those, possessive 
adjectives my/your/his/her/our/their, singular and plural 
nouns, possessive ´s, pronoun: there is/are…, prepositions 
of time and place, pronouns some/any 

 

KO  je si vědom školních 
povinností a získává 
pracovní návyky  

MKV – kulturní diference 
 
korelace s předmětem 
Vlastivěda 
 
OSV – kooperace a 
kompetice, práce v týmu, 
řeší problémy a rozvíjí 
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·    dokáže napsat 
jednoduché písemné 
sdělení 

·    dokáže vytvořit otázku 
tázací a větu rozkazovací 

·    dokáže reagovat na 
otázky 

·    dokáže představit sebe a 
svou rodinu 

 

Toys, colours, numbers 1-20, sums 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    pravopis 

·    ústní projev + výslovnost 

My family, My body, My face - Where is? - sloveso to be, 
to have 

  slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    pravopis 

·    ústní projev + výslovnost 

 

Animals + gramm. structures - Is it? Is he? 

slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text + spelling 

·    ústní projev + výslovnost 

Food, Clothes - gramm. structures - I like 

slovní zásoba 

·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev + výslovnost 

Weather - gramm. structures - Do you like? 

slovní zásoba 

KK  rozumí gestům a 
zvukům KU  poznává 
smysl a cíl učení KP  
dovede se adaptovat 
na nové učební 
podmínky, dodržuje 
vymezená pravidla 

KK 
·     Učíme žáky adekvátní 

komunikaci 

KSP 

·  Párovým a 
skupinovým řešením 
úkolů v hodinách 
rozvíjíme schopnosti 
žáků spolupracovat 

KU 

·  Vedeme žáky k 
pozitivnímu přístupu 
k učení 

 

rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako 
výzvu 
 
samostatné vyhledávání 
informací online 
/animals/ 
 
rozvoj online kompetencí 
 
app Wocabee 
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·    poslech textů 

·    čtení s porozuměním 

·    psaný text 

·    ústní projev + výslovnost 
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Nepovinný předmět „Německý klub pro první třídu“ 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Německý jazyk 

Ročník:                                                    první základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     1 vyučovací hodina týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Předmět prohlubuje schopnost používání jazyka a konverzaci v jazyce. Předmět trénuje a posiluje porozumění jazyku, formou poslechu a zpívání německých 
písniček vhodných pro děti. Dále předmět trénuje aktivní používání jazyka formou trénování německých básniček. Předmět rozšiřuje slovní zásobu na daná 
témata formou různých her, křížovek, kvízů.  Žáci pracují s pracovními listy, které rozšiřují učivo předmětu Německý jazyk. 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

● umí pozdravit 
● umí se představit 
● interpretuje písničky 
● rozumí pokynům ve výuce a 

reaguje na ně 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Hallo, das bin ich 

● slovní zásoba: německé 
pozdravy, pokyny ve výuce, 
fráze Ich heiβe…Wie heiβt 
du?, písnička Hallo! Ich bin 
ich ! Guten Morgen! Guten 
Tag! 

KO 
● je si vědom školních 

povinností 
KK  
● rozumí gestům a zvukům 

KU  
● poznává smysl a cíl učení 

KP 
● dovede se adaptovat na nové 

učební podmínky, dodržuje 
vymezená pravidla 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
vzájemné poznávání ve třídě 
MKV – kulturní diference 
Člověk a jeho svět 
 
 
 

● dokáže pojmenovat členy 
rodiny 

● používá třetí osobu čísla 
jednotného 

● skládá věty podle obrázků 
● přiřazuje určitý člen 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Meine Familie, Farben 

● slovní zásoba: členové 
rodiny, pojmenování 
činností, barvy, básnička 
Familie Krause, písnička Der 
Regenbogen, jednoduchá 
oznamovací věta 

KU  
● informace využívá 

v praktickém životě 
KSP  
● uvědomuje si mezilidské 

vztahy 
KP  
● dovede se adaptovat na nové 

pracovní podmínky 

OSV – mezilidské vztahy 
Člověk a jeho svět 



 
Základní škola německo-českého porozumění 

a Gymnázium Thomase Manna, o.p.s. 

Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung 
und Thomas-Mann-Gymnasium, g.n.G. 

Střížkovská 27/32 
180 00 Praha 8 

 

16 

● dokáže reprodukovat 
známá říkadla a písničky 

● přiřazuje správné členy 
● dokáže pojmenovat školní 

předměty 
● aktivně používá 3. osobu č.j. 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Das ist meine Schule 

● slovní zásoba: pojmenování 
školních pomůcek, činnosti 
ve škole, písnička In der 
Schule, tázací zájmeno 
Wie?, přídavná jména, 
imperativ sloves 

 

KP  
● dodržuje vymezená pravidla 

KO  
● váží si ostatních lidí 

KU  
● operuje s obecně užívanými 

znaky a symboly 
 

OSV – kooperace a kompetice, 
spolupráce v týmu, řeší problémy a 
rozvíjí rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako výzvu 
Člověk a jeho svět 

● chápe odlišné vánoční 
tradice 

● používá aktivně novou 
slovní zásobu 

● zapojuje smysly 
● dokáže utvořit 

jednoduchou větu 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Bald kommt Weihnachten 

● slovní zásoba: německé 
tradice – Adventskalender, 
Advenzkranz, Nikolaus, 
Weihnachten 

● vánoční písničky 

● Weihnachtsbasteln 

 
 
 

KU  
● naučené informace využívá 

v praktickém životě 
KK  
● naslouchá promluvám 

druhých lidí 
KP  
● používá bezpečně a účinně 

materiály, nástroje a 
vybavení 

 

MKV – kulturní diference 
OSV – kreativita 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 

● zapojuje smysly při 
osvojování nové slovní 
zásoby 

● na základě citových 
prožitků získává nové 
vědomosti 

● učí se během činností 
● aktivně používá novou 

slovní zásobu 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Mein Körper, Kleidung 

● slovní zásoba: pojmenování 
částí těla; písnička Kopf, 
Arme, Beine; Was tut weh? 

● pojmenování oblečení, 
písnička Der Hampelmann 

 
 

KP  
● plní povinnosti 

KO  
● váží si ostatních lidí 

KU  
● používá znaky a symboly 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí 
Člověk a jeho svět 
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● interpretuje známá říkadla 
a písně 

● chápe slovosled věty 
jednoduché 

● pojmenovává známé 
předměty 

● aktivně používá 1. osobu č.j. 
● dokáže číst známá slova 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Ich fahre, ich fliege; Meine 
Spielsachen 

● slovní zásoba: básnička Die 
Ampel, písnička Womit 
fährst du 

● práce se stavebnicí LÜK, 
vyhledávání „ei” a nácvik 
čtení 

● pojmenovávání hraček 

KŘP  
● řeší samostatně problémy, 

užívá logické postupy, 
prakticky ověřuje správnost 

KSP  
● spolupracuje ve skupině, 

dokáže požádat o pomoc, 
jedná s úctou se spolužáky 

 

OSV – kooperace a kompetice, 
práce v týmu, řeší problémy a 
rozvíjí rozhodovací dovednosti, 
přijímá problém jako výzvu 
Člověk a jeho svět (dopravní 
výchova) 
Umění a kultura 

● chápe odlišné kulturní 
tradice 

● dokáže pojmenovat jarní 
květiny 

● interpretuje známé písničky 
a říkadla 

● rozumí jednoduchým 
pokynům a reaguje na ně 

● tvoří jednoduchou otázku 
● vnímá a napodobuje větnou 

melodii 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Der Frühling, Der Osterhase kommt 
● slovní zásoba: jarní příroda 
● velikonoční tradice 

v německy mluvících zemích 
● písnička Das Frühlingslied 

 
 
 

KU  
● poznává smysl a cíl učení 

KŘP  
● samostatně řeší problémy, 

prakticky ověřuje správnost 
KK  
● formuluje a vyjadřuje své 

myšlenky 
KSP  
● uvědomuje si mezilidské 

vztahy 
 
 
KP  
● dodržuje vymezená pravidla, 

používá bezpečně materiály, 
nástroje a vybavení 

 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace (plánuje postup 
práce na úkonu), kreativita (tvořivě 
přistupuje k řešení uměleckého 
ztvárnění), komunikace (aktivně 
naslouchá) 
MKV – kulturní diference 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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● umí pojmenovat známá 
zvířata 

● umí počítat do dvaceti 
● dokáže opsat německá 

slova 
● rozlišuje psaní velkých a 

malých písmen 
● umí číst známá slova 
● třídí slova do skupin 
● přiřazuje čísla k číslicím 
● ovládá fonetiku známých 

slov 

Alle meine Tiere; Zahlen 1 – 20 
● slovní zásoba: der 

Bauernhof, der Zoo 
● písničky Der Elefant a Alle 

meine Entchen 
● básnička 1, 2, Polizei 
● opis; počítání do dvaceti, 

jednoduché početní výkony 

KŘP  
● sleduje vlastní pokrok při 

zdolávání problému 
KU  
● operuje s obecně užívanými 

znaky a symboly 
KK  
● přiřazuje zvuky ke gestům, 

rozumí jejich významu 
 

OSV – řešení problému a 
rozhodovací dovednosti, zaujímá 
pozitivní postoj k řešení problému, 
seberegulace a sebeorganizace, 
plánuje postup práce na úkonu 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Matematika a její aplikace 
Informační a komunikační 
technologie (CD-ROM) 
 
 

● dokáže prezentovat 
jednoduchou divadelní roli 

● spolupracuje na nácviku a 
prezentaci pohádky 

● aktivně čte zná-mou slovní 
zásobu 

● rozumí jednoduchému 
textu 

● umí doplnit chybějící slovo 
ve větě 

● ovládá fonetiku známých 
slov 

● umí pracovat s didaktickou 
pomůckou LÜK, Logico 

● zapojuje se do práce 
s interaktivní tabulí 

 

Märchenland 
● slovní zásoba: pojmenování 

pohádkových postav 
● práce se zjednodušeným 

textem pohádky, nácvik rolí 
a písniček, prezentace 
představení 

KO  
● krizové situace podle svých 

schopností a možností 
KSP  
● přispívá k diskusi ve třídě i 

malé skupině 
KK  
● užívá gest pro doplnění 

komunikace 
KU  
● naučené informace využívá 

v praktickém životě 
 
 

OSV – seberegulace a 
sebeorganizace , zvládá trému, 
mezilidské vztahy, prožívá se 
spolužáky radost ze společného 
zvládání náročných situací, 
kooperace a kompetice, pracuje 
s rozdělením rolí 
Jazyk a jazyková komunikace 
Umění a kultura 
Dramatická výchova 
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Nepovinný předmět „Německý klub pro druhou třídu“ 

  

Vzdělávací oblast:                                Jazyk a jazykové kompetence 

Vzdělávací obor:                                   Německý jazyk 

Ročník:                                                    druhý základního vzdělávání 

Organizační struktura:                        výuka probíhá v jazykové učebně 

Časová dotace:                                     1 vyučovací hodina týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV 

Předmět prohlubuje schopnost používání jazyka a konverzaci v jazyce. Předmět trénuje a posiluje porozumění jazyku, formou poslechu, porozumění a 
interpretace německých písniček vhodných pro děti. Dále předmět trénuje aktivní používání jazyka formou trénování německých básniček. Předmět rozšiřuje 
slovní zásobu na daná témata formou různých her, křížovek, kvízů.  Žáci pracují s pracovními listy, které rozšiřují učivo předmětu Německý jazyk. Žáci konverzují 
ve dvojicích nebo skupinách na daná témata. 
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Školní výstupy Učivo Kompetence 
Průřezová témata 
Mezipředmětové vztahy 

Žák:    

● zapojuje smysly 
● ovládá fonetiku známých 

slov 
● dokáže pojmenovat známé 

předměty 
● třídí předměty dle pojmů 
● třídí měsíce, roční období a 

dny v týdnu 
● používá aktivně novou 

slovní zásobu 
● dokáže utvořit 

jednoduchou větu 
● umí časovat slovesa 
● dokáže reagovat či 

odpovědět na jednoduchou 
otázku 

● dokáže navázat jednoduchý 
kontakt 

● dokáže pozdravit a rozloučit 
se 

● umí poskytnout 
jednoduchou informaci 

● dokáže vydat pokyn a 
reagovat na něj 

● umí vyjádřit postoj ke 
společné hře 

● zvuková a grafická podoba 
jazyka: 
– fonetické znaky (pasivně) 
– základní výslovnostní 
návyky 
– vztah mezi zvukovou a 
grafickou podobou slov 
– cvičení pro nácvik 
fonetiky 
 

● slovní zásoba:  
– žáci si osvojí a umí 
používat základní slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích probíraných  
tematických okruhů 
– žáci umí používat slovní 
zásobu v komunikačních 
situacích 
– čtení dialogu a práce 
s jednoduchým textem, 
doplňování vynechaných 
slov dle významu 
 
 

KU  
● naučené informace využívá 

v praktickém životě 
● operuje s obecně užívanými 

znaky a symboly, uvádí věci 
do souvislostí 

● poznává smysl a cíl učení 
KŘP  

● užívá logické postupy, 
využívá vědomosti a získané 
dovednosti k objevování 
různých variant řešení 

● užívá logické postupy 
● vnímá problémové situace 

KK  
● naslouchá promluvám 

druhých lidí (dialog) 
● formuluje a vyjadřuje 

myšlenky 
KSP  

● spolupracuje ve skupině 
● uvědomuje si správné 

mezilidské vztahy 
● vytváří si představu o sobě 

samém 
KP  

OSV – psychohygiena, zvládá 
negativní emoce, kooperace a 
kompetice, pracuje s cíli a normami, 
utváří týmovou atmosféru, řešení 
problému a rozhodovací 
dovednosti, vztahuje učivo 
k vlastnímu životu 
OSV – kooperace a kompetice, 
spolupracuje v týmu, zvládá situaci 
soutěže a konkurence 
OSV – kreativita, mezilidské vztahy, 
rozlišuje a projevuje chování 
podporující dobré mezilidské vztahy 
OSV – komunikace, poutavě 
prezentuje, poznávání lidí, získávání 
informací o spolužácích, 
sebepoznání a sebepojetí, rozvíjí 
vztah ke druhým lidem 
OSV – mezilidské vztahy, 
uvědomuje si pravidla vzájemného 
chování, respekt k opačnému 
pohlaví 
OSV – rozvoj schopností poznávání, 
používá postupy zlepšující vlastní 
soustředění 
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● umí podat informaci o své 
rodině a kamarádech 

● ovládá čtenou a psanou 
podobu slovní zásoby 

● opisuje a přepisuje 
jednoduchý text 

● ovládá pravopis číslovek od 
1 – 10 

● používá větný zápor 
● přiřazuje správně členy 

podstatných jmen 
● rozlišuje akuzativ určitého 

členu 
● správně používá 

přivlastňovací zájmena 
mein, dein 

● umí rozlišit jednotné a 
množné číslo podstatných 
jmen 

● interpretuje známé písničky 
● chápe odlišné vánoční 

tradice 
● umí pracovat s interaktivní 

tabulí, LÜK a Logico 

● tematické okruhy: 
– domov 
– rodina 
– volný čas 
– jídlo 
– zvířata 
– kalendářní rok 
– tematické projekty 
– písničky a básničky 
 

● mluvnice (základní 
gramatické struktury a 
typy vět – jsou tolerovány 
elementární chyby, které 
nenarušují smysl sdělení a 
porozumění): 
– časování sloves 
v jednotném čísle 
– používání určitých členů 
podstatných jmen 
– používání singuláru a 
plurálu podstatných jmen 
– pořádek slov ve větě, 
větná melodie 
– přídavná jména 
– odpověď na jednoduchou 
otázku 
– číslice do 20 
– tvorba záporu 
– zájmena přivlastňovací 
– orientace v prostoru 

● dodržuje vymezená 
pravidla, adaptuje se na 
nové pracovní podmínky, 
dbá na ochranu svého 
zdraví a zdraví druhých 

● používá bezpečně a účinně 
nástroje, materiály a 
vybavení 

 

OSV – sebepoznání a sebepojetí, 
mezilidské vztahy, projevuje 
chování podporující dobré 
mezilidské vztahy, hodnoty, 
postoje, praktická etika, reflektuje 
projevy a užitečnost etických jevů 
Člověk a jeho svět 
Jazyk a jazyková komunikace 
Umění a kultura 
Člověk a svět práce 
 
MKV – kulturní diference 
 
EVVO – vztah člověka k prostředí 
Člověk a jeho svět 
Umění a kultura 
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Nepovinný předmět „Chytré hlavy“ 

  

Vzdělávací oblast:                         Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor:                           Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Přírodověda, Vlastivěda, Etika         

Ročník:                                             pátý základního vzdělávání 

Organizační struktura:                 výuka probíhá v kmenové učebně třídy 

Časová dotace:                              1 vyučovací hodina týdně (nepovinný předmět) 

 

Očekávané výstupy v RVP ZV:  žák je připraven na přijímací zkoušku na víceleté gymnázium z předmětu Matematika a Český jazyk a na všeobecný test. Žák umí vyplnit 
formuláře CERMAT nejen po obsahové ale i po formální stránce. V předmětu Chytré hlavy se žáci učí systematicky plnit testové úlohy. 

 

platnost dokumentu:   od 13.1.2021 

č.j.: GTM/5/2021 

  

 podpis ředitelky školy                                                                                                                                                                                                                                            razítko 

 


