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Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Projekty, poznámky 

DEUTSCHLAND - KONTAKTE, 

AUSKUNFT 

AUF DEM BAHNHOF 

– žák uvědoměle používá slovní zásobu 

související s uvedenými tématy, 

pojmy správně vyslovuje a umí je 

použít i v písemné formě 

–  umí uvedenou slovní zásobu vyhledat 

v publikacích, na internetových 

stránkách, na vývěsních a firemních 

štítech 

– získává důležité informace i 

informačních tabulí, umí je použít a 

reprodukovat dále 

– orientuje se v nádražní budově podle 

nejdůležitějších nápisů, umí podle 

vývěsních štítů vyhledat nejdůležitější 

zařízení na nádraží 

– vyčte z informační tabule příjezdy a 

odjezdy vlaků – čas, místo, nástupiště, 

kolej 

– ověří si uvedené údaje u informační 

služby 

– u přepážky si zakoupí jízdenku do 

určitého místa a zaplatí určenou částku 

– dotazem na nástupišti si ověří, zda 

přistavený vlak jede skutečně tam, 

kam chce 

– ve vagóně se dotáže, zda je určité 

místo volné 

– zeptá se průvodčího, zda musí 

přestupovat a v kterém místě 

 

Auf dem Bahnhof 

– slovní zásoba k uvedeným 

tématům, nejdůležitější pojmy 

slovem i písmem 

– dialogy k uvedeným tématům-

prakticky všechna témata se 

zpracovávají především formou 

dialogů, aby žák získal maximální 

pohotovost pro praktický rozhovor 

– ucelené vazby a fráze: 

– Wann fahrt der Zug nach…? 

– Wann kommt der Zug aus…? Von 

welchem Bahnsteig fahrt der Zug 

ab? 

– An welchen Bahnsteig kommt der 

Zug aus…? 

– Wo gibt es die 

Gepackaufbewahrung? 

– Wo gibt es den 

Fahrkartenschalter? 

– Wo gibt es die Auskunft? 

– Wo gibt es die Toiletten? 

– Wo gibt es einen Kiosk? 

– Wo gibt es einen Zeitungskiosk? 

– Ich mochte eine Fahrkarte nach ..? 

– Muss ich einen Zuschlag 

bezahleň? 

– Fahrt,bitte dieser Zug nach…? 

– Fahr der Zug direkt nach…, oder 

muss ich umsteigen? 

– Wo muss ich bitte umsteigen? 

– Is der Platz frei, bitte? 

– poslechová cvičení pro nácvik 

vnímání mluveného slova a 

hlášení na nádraží 

 

PT: Multikulturní výchova 

(multikulturalita) 

 

Zeměpis 

Celoroční projekt: 

Deutschland - 

Land,Leute,Staedte,Kultur 

 

– žácí sbírají celý rok informace o 

německých městech  

– nasbírané informace třídí a 

připravují k závěrečné prezentaci 

IM INFORMATIONSZENTRUM 

– žák se umí ve městě doptat na 

informační centrum 

Im Informationszentrum 

– Ich suche billige Unterkunft in der 

Stadt, konnen Sie mir, 

PT: Mediální výchova 

(tvorba mediálního sdělení) 
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Rozpracované výstupy v předmětu Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
přesahy a vazby 

Projekty, poznámky 

– v informačním centru si vyžádá 

informace o možnosti ubytování 

– v IC požádá o adresu ubytovacího 

zařízení a informuje se, jak se k místu 

dostane 

– v IC si zjistí, kde se ve městě nachází 

ZOO, plavecký bazén, supermarket 

apod. 

– požádá v IC o propagační materiály, 

zakoupí si publikaci nebo pohlednice 

bitte,helfen? 

– Ich suche ein Zweibettzimmer mit 

Dusche und Toilette. 

– Ist das Zimmer auch mit 

Fruhstuck, bitte? 

– Gibt es in der Stadt eine 

Jugendherberge? 

– Gibt es in der Stadt einen 

Campingplatz.bitte? 

 

IM SCHNELLIMBISS, AM KIOSK 

– koupí si v kiosku nabízené jídlo a 

nápoj 

– zeptá se na zboží, které právě na pultu 

nevidí 

– v samoobslužné jídelně si podle 

nabídky vybere jídlo a nápoje 

 

Im Schnellimbiss,  Am Kiosk 

– základní a řadové číslovky pro 

časové údaje a údaje o datu – vše 

v celcích bez vysvětlování 

principů gramatiky 

– práce se slovníky a informačními 

brožurami 

– poslechová cvičení pro nácvik 

vnímání mluveného slova  

PT: Osobnostní a sociální 

výchova 

(morální rozvoj, sociální rozvoj) 

 

AUF DER STRAßE 

– žák na ulici požádá o pomoc při 

vyhledávání lékaře, požádá o 

informaci týkající se dopravy apod. 

Auf der Straße 

– Konnten Sie mir, bitte, helfen, ich 

habe mich verlaufen. 

– Ich suche einen Taxistand, 

konnten Sie mir, bitte, helfen? 

– Ich brauche dringend einen Arzt, 

konnten Sie mir, bitte, helfen? Ich 

suche einen Parkplatz, konnten Sie 

mir, bitte, helfen? 

– Ich suche eine Wechselstube, 

einen Zahnarzt, eine Toilette, eine 

Apotheke, Polizei, ein Postamt atd 

– orientace v internetových 

stránkách 

– vyhledávání základních informací 

– adresy, časové údaje, instituce, 

městské plány 

PT: Osobnostní a sociální 

výchova 

(osobnostní rozvoj) 

 

 


