10.4 Konverzace v německém jazyce – charakteristika předmětu
Vyučovací předmět „Konverzace v německém jazyce“si žáci mohou vybrat jako jeden
z volitelných předmětů v 9. ročníku. Vyučuje se v rozsahu 1 hodina týdně a navazuje na
předmět Německý jazyk jako další cizí jazyk.
Výuka je zaměřena zejména na zvládnutí a prohlubování komunikativních dovedností na
úrovni A1, částečně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Poskytuje žákům možnost rozšíření jazykových znalostí pro dorozumění se v Evropě a ve
světě, přispívá ke zvýšení mobility žáků v osobním a později i v pracovním životě.
Hlavní náplní výuky je vést žáky k praktickému používání německého jazyka při komunikaci
v běžných každodenních situacích. Jsou zohledňovány také individuální schopnosti žáků.
Do jednotlivých částí učiva jsou integrovány také vzdělávací obsahy průřezových témat,
např. Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Mediální výchova a Výchova
k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
V předmětu Konverzace v německém jazyce naplňujeme strategii školy, která vede
k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
Kompetence k učení a řešení problémů – motivujeme žáky ke komunikaci v německém
jazyce, ke sdělování svých pocitů a názorů, řešení běžných životních situací, vyhledávání
informací a vytváření projektů a k zájmu o kulturu německy mluvících zemí.
Kompetence komunikativní – vedeme žáky k naslouchání, porozumění, k zapojení se do
diskuse v německém jazyce, rozvíjíme komunikační schopnosti ve dvojicích a skupinách.
Kompetence sociální, personální a občanské – učíme žáky spolupracovat ve skupině,
respektovat pravidla týmové práce a komunikovat v cizím jazyce.
Kompetence pracovní – vedeme žáky k zodpovědnosti, plnění povinností, dodržování
pravidel, využívání získaných poznatků v praktickém životě.
Součástí učebních osnov Konverzace v německém jazyce jsou tato průřezová témata a
vzájemně jimi prostupují:
Osobnostní a sociální výchova - zaměřujeme se na utváření základních dovedností pro
spolupráci a na celkový rozvoj osobnosti.
Mediální výchova - rozvíjíme u žáků komunikativní, argumentační a prezentační schopnosti
a dovednosti, vedeme žáky k odpovědnosti a toleranci.
Multikulturní výchova – uplatňujeme principy lidské solidarity, tolerance, spolupráce.
Vedeme žáky k úctě k různým tradicím, kulturám a hodnotám.
Environmentální výchova – zaměřujeme se na možnosti ochrany životního prostředí.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – podporujeme ve vědomí
a jednání žáků mezinárodní porozumění, humanismus, morálku, tvořivost.

Konverzace v německém jazyce 9. ročník
Výstupy ŠVP
- představí se a sdělí
jednoduché informace

- ovládá jednoduché pokyny
a reaguje na ně
- jednoduchým způsobem se
domluví v běžných
každodenních situacích
- používá dvojjazyčný slovník
- rozumí obsahu jednoduchého
textu, zjistí potřebnou
informaci a odpověď na
otázku

- reprodukuje obsah promluvy,
jednoduché konverzace
i přiměřeně obtížného textu
- vyžádá si základní informace
- zapojí se do jednoduché
konverzace dalších osob,
poskytne požadované
informace

Učivo
- základní pravidla
komunikace: pozdrav,
představení,
poděkování, sdělení
jednoduchých
informací, rozloučení
- tematické okruhy:
rodina, bydlení
- jednoduchá sdělení:
adresa, blahopřání atd.
- slovní zásoba, tvoření
slov, význam slov
v kontextu
- základní gramatické
struktury a typy vět,
tvorba otázky a záporu,
pořádek slov ve větě
- tematické okruhy: škola,
volný čas, zájmy
- vyjádření v minulém
čase
- tematické okruhy:
orientace ve městě,
nakupování, oblečení

- tematické okruhy:
příroda a počasí,
cestování
- vyjádření budoucnosti
- základní komunikační
schopnosti a dovednosti
v běžných
každodenních situacích

Mezipředmětové
vazby, průřezová
témata
OSV
SR
-mezilidské vztahy
-komunikace
výchova k občanství
MuV
- lidské vztahy
český jazyk a
literatura
OSV
SR
- komunikace
- kooperace
MR
- hodnoty, postoje

výchova k občanství,
výchova ke zdraví
VDO
- občanská
společnost
MeV
-fungování a vliv
médií ve společnosti
VEGS
- Evropa a svět nás
zajímá
přírodopis,
zeměpis

Termín
plnění
září
říjen

listopad
prosinec

leden
únor

březen
duben

květen
červen

