
Němčina 8. třída – prosinec - červen 2022  

Měsíc 
prosinec 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden 
 

• Poznám množné číslo podstatných jmen. Vím jak se jej budu učit. 

• Ověřím své znalosti v testu 7. lekce 
 
 

  

2. týden • Vyjádřím cíl cesty s použitím slovesa „möchten“, otázka Wohin? Kam? 

• V rozhovoru odpovím na otázky týkající se polohy měst, pohoří v Evropě. – Názvy zemí, 
měst, pohoří. 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 8.L. – 1.část 
 
 

  

3. týden • Časuji sloveso fahren v přítomném čase. Použiji jej ve větě. 

• Použiji základní slovní zásobu v tématu Vánoce – Weihnachten. 
 
 

  

Měsíc 
leden 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden • Vyjádřím kam chci jet – in Tschechien, in der Slovakei 

• Vyjádřím, co tam budu dělat 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 8.L. – 2. část 

  

2. týden 
 

• Cvičím rozhovory - koupím si jízdenku, objednám si ubytování 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 8.L. – 3. část 

  

3. týden • Sdělí základní údaje o sobě, vyplním dotazník 
 

  

4. týden • Napíši krátký pozdrav z dovolené, adresu 
 

  

Měsíc 
únor 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden (2. týden 
prázdniny) 

• Ověřím znalosti z 8. lekce v testu 
 

  

3. týden • Poznám německé reálie – kvíz. 

• Cvičím německé jazykolamy.  

• Cvičím slovíčka na Quizlet Nj2 – 0.L -část 1a 

• Cvičím slovíčka na Quizlet Nj2 – 0.L -část 1b 

  

4. týden • Používám otázky s „W“ – Wo liegt? Wie alt ist? Wann kommst du?   



Měsíc 
březen 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden  • Rozumím kratším textům 1.L – druhý díl učebnice 

• Používám přivlastňovací zájmena ve větách – mein, dein, sein… 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 1.L  2. učebnice -1.část  

  

2. týden • Používám předložky se 3. a 4. p. na otázku Wo? in, vor, hinter, auf, neben, zwischen, an 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 1.L 2.uč. – 2. část 

• Popíše jednotlivé místnosti v domě 
 

  

3. týden • Vyjádřím svá přání, popíšu svůj vysněný pokoj 

• Časuji a používám některá nepravidelná slovesa a slovesa s odlučitelnou předponou 
(fernsehen, Radfahren…) 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 1.L 2.uč. – 3.část 
 

  

4.- 5. týden • Hovořím o činnostech během roku v jednotlivých ročních měsících 

• Ověřím znalosti z 1. lekce v testu 
 

  

Měsíc 
duben 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1.-2. týden  • Příjmu nebo odmítnu pozvání – tvořím rozhovor s tématem Jdeme do kina? 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 2.L 2.uč. – 1.část 

• Zeptám se na směr cesty – otázka Wohin? a vyjádřím kam kdo jde: Ina geht ins Kino. 
 

  

3. týden • Cvičím slovíčka na Quizlet 2.L 2.uč. – 2.část 

• Popíšu směr cesty - jak se dostanu v budově někam. Vpravo, vlevo, rovně. 

• Používám předložky s 3. a 4. p. na otázku Wohin? (do lesa, do kuchyně…) 
 

  

4. týden • Cvičím slovíčka na Quizlet 2.L 2.uč. – 3.část 

• Popíšu kam stavím nábytek, věci v domě.  

• Popíšu místo, kde bydlím. 
 

  

Měsíc 
květen 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden  • Popíšu kam chci cestovat o prázdninách? Do hor, k moři… 

• Používám předložku für s podstatnými jmény a osobními zájmeny. Pro koho? Für wen? 
 

  

2. týden • Používám osobní zájmena ve větách    



• Poznám reálie Rakouska – Salzburg 

• Ověřím znalosti z 2. lekce v testu  
 

3. týden • Vyprávím o průběhu svého dne 

• Časuji způsobové sloveso müssen 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 3.L 2.uč. – 1.část 

•  

  

4.- 5. týden • Cvičím slovíčka na Quizlet 3.L 2.uč. – 2.část 

• Pracuji s časovými údaji v průběhu dne – Vyjádřím ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, 
večer. 

• Odpovídám na otázku Wann? Kdy? (Kdy vstáváš? Kdy snídáš?) 

• Cvičím slovíčka na Quizlet 3.L 2.uč. – 3.část 
 

  

Měsíc 
červen 

Cíl učení Sebehodnocení 
žáka 

Hodnocení 
učitele 

1. týden  • Mluvím o svém jídelníčku. Co rád jím   

2. týden • Dokážu požádat v obchodě o vybraný druh zboží a jeho množství   

3. týden • Používám číslovky větší než 1000 

• Ověřím své znalosti z 3. lekce 

  

 


