
 

 

 

 

TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19) 
 

PŘEDMĚT Německý jazyk pokročilí N1 úroveň B1.1 – B1.2 

TŘÍDA/SKUPINA Sexta, septima, oktáva  

VYUČUJÍCÍ RNDr. Kateřina Miloschewská 

ČASOVÁ DOTACE 3 hod. 

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - 
ZÁKLADNÍ 

Direkt – Direkt neu 3. díl a Cvičebnice k maturitě 

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY 
DOPLŇKOVÉ aj.) 

Originální články z novin, aktuality z internetu, 
původní německé filmy. Materiály k Zertifikat 
Deutsch B1 a B2 

 

1. pololetí 
 

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Didaktické hry s cílem zopakovat slovní 

zásobu a gramatiku 

 4  

Opakování – podmiňovací způsob - 

konjunktiv, kondicionál 

 

 2  

Opakování - předložkové vazby sloves, 

podstatných a přídavných jmen. Zájmenná 

příslovce 

 

test 2  

Reálie německy mluvicích zemí.  

 

Dokázat formulovat 

názory, srovnávat, 

zdůvodňovat 

4 mezipředměto-

vé vztahy 

příprava k 

maturitě 

Sloveso Werden – funkce, užití . Trpný 

rod  průběhový  a stavový 

Vyhledat trapný rod v 

textu 

2  

Opakování minulých časů silných a 

nepravidelných sloves, Partizip I a II 

test 3  

Skloňování přídavných jmen po členu 

určitém, neurčitém a bez členu 

 

test 3  

Písemné vyjadřování  - osobní 

korespondence, vzkazy 

 

Psaní neformálního 

dopisu, pohlednice, 

vzkazu,  pozvánky 

4 příprava k 

maturitě 

Maturitní témata   8 příprava k 

maturitě 



 

 

Konverzační téma – Životní prostředí, 

udržitelný rozvoj 

 

Dokázat formulovat 

názory a postoje, 

srovnávat, zdůvodňovat 

6 mezipředměto-

vé vztahy  

Konverzační téma – Reálie – ČR  3 příprava k 

maturitě 

Písemný projev – líčení, vyprávění   příprava k 

maturitě 

Infinitivní kostrukce - Infinitiv s ZU, bez 

ZU, statt zu, ohne zu, dass x damit a 

UM...ZU  

 2  

Četba autentických německých textů – 

JUMA, internet, časopisy, aktuální dění ve 

společnosti 

Němceky mluvené filmy o původním 

znění  

 8  

 

 

 

 

2. pololetí 
 

   

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY POČET 
HODIN 

POZN. 

Písemný projev Dokázat správně napsat 

a obhájit názor 

4  

Konverzační téma – Německo Švýcarsko Projekt – Naši sousedé, 

historie, kultura, 

pamětihodnosti 

4 mezipředměto- 

vé vztahy 

příprava k 

maturitě 

Složená podstatná a přídavná jména 

Stupňování přídavných jmen 

 4  

Konverzační téma – Německo  6 mezipředměto- 

vé vztahy 

příprava k 

maturitě 

Písemný projev Napsat odpověď na 

inzerát, reagovat na 

novinový článek 

8  

Testy k maturitě – didaktické testy Příprava k maturitě 10 příprava k 

maturitě 

Ukázky z německé literatury 

Četba autentických německých textů – 

JUMA, internet, časopisy, aktuální dění ve 

společnosti 

 6  

Německé filmy v původním znění 

 

Globální porozumění, 

debata 

4  

 
 



 

 

Požadavky a hodnocení: 

 

Na každou hodinu musí mít studenti doporučenou učebnici s integrovaným pracovním 

sešitem, ve které plní samostatně nebo ve dvojici zadané úkoly. V opačném případě se 

nemůže plnohodnotně zapojit do výuky a může být hodnocen 0 za aktivitu (práci v hodině). 

 

Studenti jsou průběžně hodnoceni v těchto 4 klíčových dovednostech:  práce s textem a 

poslech (receptivní složka), ústní a písemný projev (produktivní složka). 

 

Dále studenti píší předem ohlášené testy, zaměřené na osvojení gramatiky a slovní zásoby. 

 

Písemné domácí úkoly posílají studenti mailem do 20h předchozího dne, ve výjimečných 

případech (technické důvody) mohou přinést dú na samostatný papír. Pozdní dodání dú je 

hodnoceno o 15 bodů níže. Dú, zadané jako doplňování do pracovního sešitu (PS), kontroluji 

v průběhu hodiny. Domácí úkol může mít i formu ústní přípravy k probíranému tématu. 

Forma dú je vždy uvedena na škole on line k hodině, kdy byl zadán. Na prázdniny nikdy 

nezadávám dú. 

 

Při krátkodobé absenci (do 2 týdnů) si student doplní chybějící testy a dú během následujících 

14 dnů. Po delší absenci domluvíme individuální plán, případně konzultaci. Do té doby, než si 

student doplní vše potřebné, bude mít ve škole on line vždy 0, kterou následně opravím na 

skutečné hodnocení. 

 

 


