
ŠVP – Gymnázium Jeseník Německá konverzace – tercie 1/2 

Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Projekty, poznámky 

STADT 

– žák zná význam názvů ulice, náměstí, 

mostů, parků, ubytovacích, 

sportovních, kulturních, 

zdravotnických, záchranných, 

školských zařízení, institucí a 

veřejných služeb 

– umí tyto názvy správně vyslovit, umí 

je číst a napsat, umí je přeložit 

z češtiny do němčiny a z němčiny do 

češtiny 

– umí všechny názvy vyhledat v psaném 

textu v knihách, propagačních 

brožurách, na internetových stránkách, 

v plánech měst, na mapách 

Stadt 

– názvy objektů ve městě – jejich 

nejnovější formy, které se 

v současné době běžně užívají 

– Formulace týkající se dotazu na 

určité místo: 

– Entschuldigen Sie, bitte, wie 

komme ich… 

– Entschuldigen Sie, bitte, wo gibt 

es  … 

– Entschuldigen Sie bitte, gibt es her 

…? 

– Entsdchuldigen Sie, bitte, ich 

suche 

– Entschuldigen Sie, bitte, wo liegt 

…? 

– Entschuldigen Sie, bitte, in 

welcher Richtung liegt …? 

 

PT: Osobnostní a sociální 

výchova: 

(osobnostní a morální výchova) 

Celoroční projekt 

žáci budou po celý školní rok vytvářet 

nástěnný plán fiktivního města 

STADT  
– žák ovládá základní formulace, které 

se týkají orientace ve městě, umí se 

otázat na určité místo, umí odpověď 

zopakovat 

– umí odpovědět na dotaz německy 

hovořícího cizince, jednoduchou 

formou mu dokáže vysvětlit, kudy se 

k cíli dostane, umí mu cestu popsat na 

tištěném plánu města nebo na 

propagační tabuli umístěné na ulici 

– umí požadovanou informaci vyjádřit 

jednoduše i písemnou formou, třeba 

v e-mailu 

Stadt 

– Entschuldigen Sie, bitte, wir 

haben uns verlaufen,wie kommen 

wir zum …? 

– Entschuldigen Sie, bitte, wir 

haben uns verfahren,wo gibt es 

hier…? 

– Entschuldigen Sie, bitte, ich kann 

die Post…nicht finden 

– Koennen Sie mir, bitte, sagen, wo 

der ….liegt? 

– Woran muss ich vorbeigehen? 

– Entschuldigen Sie,bitte,gibt es hier 

in der Naehe ein….? 

 

PT: Mediální výchova 

(práce v realizačním týmu) 

 

IN DER STADT 

– žák vyhledává samostatně na 

internetových stránkách informace o 

určených místech německy mluvících 

zemí, dokáže v plánu, mapě, v legendě 

In der Stadt 

– Ustalené vazby: 

– Am Park, am Rathaus, an der 

Schule 

– Vor dem Park, vor dem Rathaus, 

PT: Multikulturní výchova 
(multikulturalita) 

 

Zeměpis 

 

 



ŠVP – Gymnázium Jeseník Německá konverzace – tercie 2/2 

Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Projekty, poznámky 

najít všechny určená místa, dokáže 

podat stručnou informaci o tom, jaká 

zařízení se ve městě nacházejí 

– umí najít určené místo podle seznamu 

ulic v plánu města, dovede popsat 

cestu k cíli podle plánu města, dovede 

tuto informaci zprostředkovat ústně i 

písemně svému spolužákovi či 

jakékoli jiné osobě 

 

vor der Schule 

– neben dem Rathaus, neben der 

Schule, neben dem Park 

– Im Park, im Kino 

– aud dem Postamt 

– Zum Park, zur Schule, zum Kino 

– Am Park vorbei, an der Schule 

vorbei, am kino vorbei 

– die Stra3e entlang 

– Den Fluss entlang 

 

IN DER STADT 

– žák ovládá základní symboly, které se 

běžně užívají v pánech měst a dokáže 

se podle nich na plánech nebo přímo 

v terénu orientovat 

– umí se přímo v terénu otázat na 

význam nápisu, který mu není příliš 

jasný nebo je pro něj zcela nový 

In der Stadt 

– Gehen Sie geradeaus 

– Biegen Sie rechts ab 

– Biegen Sie links ab 

– Uberqueren Sie die Kreuzung 

– Gehen Sie uber die Brucke 

– Genhen sie durch den Park 

– Gehen Sie um den Park herum 

– Zum Bahnhof 

– Zur Haltestelle 

– Zum Museum 

– praktická práce se slovníkem, s 

turistickým průvodcem nejnověji 

vydaným 

– získávání nejnovějších 

pojmenování pro zařízení v místě 

– práce s mapou 

– práce s internetem 

– práce s tištěnými materiály 

PT: Mediální výchova 

(tvorba mediálního sdělení) 

 

 

 


