
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY

TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

PŔEDMĚT Německý jazyk N5 –začátečníci A1

TŘÍDA/SKUPINA Kvarta, sexta 

VYUČUJÍCÍ PaedDr. Yveta Mifková

ČASOVÁ DOTACE 3 hodiny / týdně

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Direkt neu 1

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Gramatická cvičebnice Polyglot a Didaktis
Originální zvukové nahrávky, písničky

1. pololetí

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET
HODIN

POZN.

4. lekce – gramatika: modální slovesa, časování a 
jejich užití

test 6

4. lekce – dny v týdnu, časové údaje, plánování Schopnost navrhnout a 
naplánovat společnou akci

6

5. lekce – Guten Appetit,  poslechová cvičení, 
konverzace

Dokázat mluvit o oblíbených a 
neoblíbených jídlech, objednat 
v restauraci

6

5. lekce – stravovací návyky, zdravý životní styl Dokázat poradit ohledně 
stravování

3

5. lekce – gramatika: nepravidelná slovesa, 
rozkazovací způsob, záporky nichts, kein a nicht, 
neosobní podmět MAN, složená slova

9

ABI/Fertigkeitstrainining Test – příprava k maturitě 6

6. lekce – Typische und untypische Tagesabläufe,   
poslechová cvičení, konverzace

Dokázat mluvit o průbehu dne 
a popisovat činnosti

6

6. lekce – hodiny, předložky k časovým údajům 3

6. lekce – gramatika: odlučitelné a neodlučitelné 
předpony,  předložky se 4. p., osobní zájmena ve 
4.p., zájmeno WER ve 4.p.

Test 6

7. lekce – Freunde und Freundinnen, poslechová 
cvičení, konverzace

Vyprávět o zájmech svých a 
jiných, o plánech do budoucna,
popisovat a charakterizovat 
osoby, vyjádřit vztahy a mínění
o ostatních

6



MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY

2. pololetí

8. lekce – konverzační téma Nákupy, obchody. 
Reálie. Poslechová cvičení

Domluvit si místo i čas 
schůzky,  popsat polohu. 
Reagovat na nabídku – 
přijmout, odmítnout

6

8. lekce – gramatika: Předložky se 3. i 4.  pádem. 
Řadové číslovky, způsoby vyjádření data

Test 6

8. lekce – Projekt – vyhledat podstatné informace 
na internetu v němčině

Samostatná práce s původním 
textem z internetu

3

9. lekce – konverzační téma Moje město, 
zajímavosti, instituce. Poslechová cvičení. Reálie

Dokázat popsat své rodné 
město., vysvětlit cestu. 
Získávat a sdělovat informace. 
napsat krátký vzkaz

6

9. lekce – gramatika: Další předložky se 3. i 4.  
pádem. Wo, wohin

Test 3 1

9. lekce – konverzační téma  Můj domov. 
Poslechová cvičení

Dokázat vyprávět o svém 
pokoji, bytě/domě, bydlišti a 
zajímavých místech v okolí

3

10. lekce - konverzační téma  Škola Vyprávět o své škole a 
školních předmětech, dění ve 
škole. Získávat a sdělovat 
informace

6

10. lekce –  gramatika: Minulý čas – préteritum, 
perfektum.

9

10. lekce –  konverzační téma Výměnný pobyt. 
reálie. Poslechová cvičení. 

Projekt – jak se připravit na 
výměnný pobyt do zahraničí, 
jak ho zorganizovat, kde získat
informace, co mě čeká 

6

Wie weit bist du jetzt?  Test – příprava k maturitě 3

ABI - Fertigkeitstraining  Závěrečný test všech klíčových
dovedností

6


