
MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY

TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

PŘEDMĚT Německý jazyk N5 – úplní začátečníci A0 

TŘÍDA/SKUPINA Sekunda, tercie

VYUČUJÍCÍ Robert Weinrich

ČASOVÁ DOTACE 3 hod./ týden

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ

Direkt neu 1

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.)

Gramatická cvičebnice Polyglot a Didaktis
Originální zvukové nahrávky, písničky

1. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ZÁŘÍ 1. lekce Erste Kontakte, poslechová 
cvičení, 
konverzace
1. lekce – číslovky, koníčky, 
pozdravy, tázací 
zájmena

Umět se představit a 
zeptat 
druhého na osobní 
údaje

8

ŘÍJEN 1. lekce – gramatika: osobní zájmena,
časování 
sloves, sloveso SEIN, slovosled 
oznamovací a 
tázací věty

Mluvit o jiných 
osobách, o 
jejich povolání, 
národnosti a 
zemích, dokud 
pocházejí. 
Umět vyplnit 
jednoduchý 
formulář s osobními 
údaji
Test

12

LISTOPAD

2. lekce Leute, poslechová 
cvičení, konverzace
2. lekce – číslovky od 21 – 
2000, poslech, pravopis 

14

PROSINEC 2. lekce - gramatika: slovesa ze Test 8



změnou 
samohlásky, přípony podstatných 
jmen
2. lekce – tázací zájmena WO a 
WOHER, otázky 
doplňovací a zjišťovací, skladba věty

LEDEN 3. lekce – Die Familie von Julia, 
poslechová 
cvičení, konverzace
3. lekce – popis činností na 
obrázcích, vyjádření 
přání
3. lekce – gramatika: Sloveso 
HABEN, určitý a 
neurčitý člen, přivlastňovací zájmena,
záporky, tvar
MÖCHTE

Dokázat mluvit o své
rodině a 
domácích 
mazlíčcích. Umět 
vyhledat důležité 
informace 
z krátkého textu

12

2. pololetí

MĚSÍC TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

POČET
HODIN

POZN.

ÚNOR 4. lekce – Kannst du mir bitte 
helfen?, poslechová 
cvičení, konverzace
4. lekce – gramatika: modální 
slovesa, časování a 
jejich užit

Informovat o 
potížích, požádat 
o pomoc, odmítnout 
a uvést 
důvod
test

12

BŘEZEN 4. lekce – dny v týdnu, časové údaje, 
plánování
5. lekce – Guten Appetit, poslechová 
cvičení, 
konverzace

Schopnost navrhnout
a 
naplánovat 
společnou akci

Dokázat mluvit o 
oblíbených a 
neoblíbených 
jídlech, objednat 
v restauraci

12

DUBEN 5. lekce – stravovací návyky, zdravý 
životní styl 
5. lekce – gramatika: nepravidelná 
slovesa, 
rozkazovací způsob, záporky nichts, 

Dokázat poradit 
ohledně 
stravování

12
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kein a nicht, 
neosobní podmět MAN, složená 
slova

KVĚTEN ABI/Fertigkeitstrainining 
6. lekce – Typische und untypische 
Tagesabläufe, 
poslechová cvičení, konverzace

Dokázat mluvit o 
průběhu dne 
a popisovat činnosti

14

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

Test 8


