
Základní škola a mateřská škola, Blížkovice, okr. Znojmo příspěvková organizace 
 

NĚMECKÝ JAZYK – 8. TŘÍDA 
 
 Zápis do TK (téma hodiny) Učivo dle ŠVP Průřezová témata Výstupy  
ZÁŘÍ  Das ABC, Grüβe, Zungenbrecher, 

Wochentage, Zahlen, Farben, Namen, 
Leute und Länder, Internationalismen 
Wochentage, Realien der 
deutschsprachigen Länder  

  
 

 Slovní zásoba – žáci si osvojí slovní 
zásobu a umí ji používat v 
komunikačních situacích probíraných 
tematických okruhů 

 Mluvnice - základní gramatické 
struktury a typy vět (jsou tolerovány 
elementární chyby, které nenarušují 
smysl sdělení  a porozumění) 

 Zvuková a grafická podoba jazyka -  
fonetické (pasivně, základní 
výslovnostní návyky, vztah mezi 
zvukovou a grafickou podobou 

 Tematické okruhy - domov, rodina, 
škola, volný čas, jídlo, nákupy, 
kalendářní rok(svátky, roční období, 
měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, 
reálie zemí příslušných jazykových 
oblastí    

 OSV – komunikace  
 OSV – kreativita 
 OSV - rozvoj schopností poznávání, 

soustředění a pozornosti, řešení 
problémů  

 OSV – mezilidské vztahy 
 OSV - hledání pomoci při potížích 
 OSV – organizace času 
 OSV – kooperace a soutěživost 
 VMEGS- Evropa a svět nás zajímá, 

objevujeme Evropu o MV – kritické 
čtení a vnímání mediálních sdělení 

 Rozumí jednoduchým pokynům 
a větám   a reaguje na ně 

 Používá základní pravidla 
výslovnosti, přízvuk, rytmus  
a větnou melodii, za pomoci 
učitele koriguje fonetické 
nedostatky. 

 Ovládá slovní zásobu z daných 
tematických okruhů a na jejím 
základě rozumí jednoduchým 
informacím v textu, najde 
odpověď na otázku. 

 Rozumí běžným výrazům, 
větám, osvojuje si základní fráze 
a adekvátně reaguje.  

 Vyplní základní údaje do 
formulářů. 

 Napíše jednoduché sdělení 
týkající se daného tématu, 
odpověď na základě osvojení 
základů gramatiky.  
  

 

ŘÍJEN  Verbkonjugation, Satzbildung,  
W– Fragen, Negation mit nicht 

LISTOPAD  Familienmitglieder, Pronomen mein, 
dein, Adjektive – Gegenteile, 
Verbindung von, Präposition um, 
Uhrzeit, Freizeit Meine Familie, 
Uhrzeit 

PROSINEC  Gern – am liebsten, Schulsachen, 
Negation kein, Imperativ, Frage – 
Antwort Schule, Feste 

LEDEN  Verbkonjugation, Satzbildung, 
Präposition am, Wochentage, Email, 
Verb sein Freizeit, Hobbys 

ÚNOR   Verb haben, Unbestimmter Artikel 
im Akkusativ, Negativartikel im 
Akkusativ Tiere 

BŘEZEN  Unbestimmter Artikel im Akkusativ, 
Verbkonjugation, Monate, 
Jahreszeiten, Präposition im Monate, 
Jahreszeiten 

DUBEN  Uhrzeit, Präposition in im Dativ, 
Zahlen bis 100, Zeitangaben, Plural 
der Nomen, Präpositionen im, um mit 
Zeitangaben Monate, Jahreszeiten  
 

KVĚTEN  Brief, Länder, Verb fahren, 
Verbindung ich möchte, Präposition 
nach und in Ferien  
  

 
ČERVEN  Bildbeschreibung, Verb fahren, 

Dialoge, Wiederholung Reisen  
  

 
 


