TEMATICKÝ PLÁN 2019/2020
Německý jazyk - 6. a 7. A - level 2 (BcA. Eva Synková)
Měsíc

Sebehodnocení

Probraná látka
Aktivně používám slovní zásobu k tématu "RODINA".
Umím osobní zájmena.
Umím vyčasovat sloveso "SEIN".

ZÁŘÍ

Umím vyčasovat sloveso "HABEN".
Vím, jaký je pořádek slov v oznamovací německé větě.
Umím vytvořit otázku zjišťovací.
Umím používat tázací zájmena WIE? a WER? A příslovce WO?
Bezpečně ovládám číslovky 1 - 19.
Mám dostatečnou slovní zásobu k tématu škola.
Umím časovat pravidelná slovesa a používat je ve větách.
Umím používat předložky IN a AUS.

ŘÍJEN

Umím vytvořit věty s tázacím zájmenem WAS? a příslovcem WOHER?
Vím, kdy používat člen určitý a kdy člen neurčitý.
Ovládám číslovky do 999 999.
Umím vytvořit a používat 4.pád ve větě.
Umím tvary přivlastňovacích zájmen a vím, jak je použít ve větách.
Umím používat přivlastňovací zájmena ve 4.pádě.
Vím, kdy použít zápor NICHT a kdy zápor KEIN.
Umím správně používat způsobové slovesa "möchten" , "wollen", "mögen".

LISTOPAD

Umím správně používat vazbu WIE GEHT ES?

Disponuji dostatečnou slovní zásobou k tématu "Lidé a jejich země".
Umím správně používat nepravidelná slovesa SPRECHEN, LESEN, FAHREN, GEBEN,
SEHEN a TRAGEN.
Zvládám číselný diktát do miliónú.
Umím správně používat způsobové slovesa "können" , "müssen", "dürfen",
"sollen".
Disponuji dostatečnou slovní zásobou k tématu hobby a volný čas.
Naučil jsem se aktivně používat alespoň 70% slovní zásoby z lekcí 1.-5. z učebnice
DIREKT.
PROSINEC Umím mluvit o jídle a chápu používání členů s jídlem.
Umím popsat postup činnosti pomocí neurčitku ve 3. osobě "man".
Umím časovat nepravidelná slovesa "ESSEN", "NEHMEN", "EMPFEHLEN".
Vím, že do německé věty patří jen jeden zápor a umím si s tím poradit.
Poznám odlučitelnou předponu a vím, jak se používá ve větách.
ÚNOR

Umím vytvořit věty ve 3. pádě.
Vím, po jakých předložkách se používá 3.pád.
Rozšířil jsem si slovní zásobu k tématu "PŘÁTELSTVÍ".
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Hodnocení
učitele

Umím tvary osobních zájmen ve 3. pádě.
BŘEZEN

Umím používat osobní zájmena 3. a 4. pádu.
Naučil jsem vyčasovat nepravidelná slovesa GEBEN, HELFEN, GEFALLEN.
Umím používat přivlastňovací zájmena ve 3.pádě.
Umím pojmenovat obchody, druhy zboží.
Umím se zeptat na cenu a správnou velikost zboží.
Umím formulovat, přijmout a odmítnout nabídku.

DUBEN

Umím si domluvit schůzku.
Umím promluvit o svých zážitcích.
Orientuji se v psané reklamě, umím přečíst leták a pochopím obsah.
Umím popsat spolužáka, jeho zájmy , kroužky, rodinu…
Umím vytvořit prezentaci o sobě, mých rájmech, mého směřování, rodině….

KVĚTEN

Odprezentovala jsem svou prezentaci.
Aktivně používám slovní zásobu k tématu z lekcí 6-9.
Dokážu popsat svůj školní rozvrh a průběh dne.

ČERVEN

Opakování
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