MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY
TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2018/19)
PŘEDMĚT

Německý jazyk NJ 2 - středně pokročilí A2.2 - B1.1

TŘÍDA/SKUPINA

kvinta, sexta, oktáva

VYUČUJÍCÍ

PhDr. Jana Sedláčková

ČASOVÁ DOTACE

3 hodiny / týden, orientační dotace 104 h/ rok

UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) ZÁKLADNÍ

Direkt neu 2

POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY
DOPLŇKOVÉ aj.)

Gramatická cvičebnice polyglot a Didaktis
Originální zvukové nahrávky, písničky, materiály z
internetu

1. pololetí
MĚSÍC
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Opakování učiva z minulého šk.
roku,reálie něm. mluvících zemí,
vzdělávací systém SRN, výslovnost dialekty

Studenti si zopakují
gramatiku a slovní
zásobu, umí si
připravit rozhovory,
dokážou sdělit
informace os sobě a
své rodině

Lekce 16, gramatika: budoucí čas,
vedlejší věty s dass a damit
Téma: výběr povolání
Didaktické hry a kvízy -Hádej, kdo jsem

Studenti tvoří věty
v budoucím čase, umí
diskutovat o volbě
povolání, vyhledávají
na internetu volná
místa a brigády

LISTOPAD Téma: popis některých povolání, klady a Studenti diskutují o
zápory jednotlivých povolání
povoláních, dokážou
napsat strukturovaný
životopis
PROSINEC Lekce 17, gramatika: konjunktiv II
Téma: vánoční zvyky v ČR a v německy
mluvících zemích
LEDEN

Opakování lekcí 16 - 17
Téma: orientace ve městě, Berlín památky, Praha - památky města,

Studenti umí vyjádřit
svá přání, popisují svůj
vysněný dům,
dovolenou
Studenti ovládají popis
cesty, orientaci ve
městě, kladou otázky
a odpovídají na ně,
diskutují o plánování
výletu do Berlína

POČET
HODIN

9

12

12

8

10

POZN.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
TEMATICKÉ PLÁNY
2. pololetí
MĚSÍC
ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

TEMATICKÝ CELEK, TÉMA

OČEKÁVANÉ
VÝSTUPY

Lekce 18
Gramatika: konjunktiv II způsobových
sloves, nepřímá otázka, vedlejší věty
s als/ wenn

Studenti umí popsat
své město, zážitky z
výletu

Lekce 19
Gramatika: préteritum pravidelných a
nepravidelných sloves, vedlejší věty
časové, trpný rod

Studenti čtou
společenskovědní
texty, interpretují
fakta z textu.
Vyprávějí v préteritu

Opakování lekcí 16 - 19
Poslechová cvičení

Studenti formulují
informace v trpném
rodě

Lekce 20
Reálie - Rakousko, Vídeň, poslechová
cvičení

Studenti prezentují
informace o Vídni a
jiných rakouských
městech, vyhledávají
informace na
internetu

Opakování lekcí 16 - 20
Poslechová cvičení, prezentace,
didaktické hry, kvízy

Studenti formulují své
plány na prázdniny

POČET
HODIN

POZN.
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Kritéria hodnocení studentů
V průběhu každého pololetí je student hodnocen za plnění následujících požadavků:
-

2 velké opakovací testy, vždy 1 za čtvrtletí, s váhou 1. Testy jsou předem ohlášené,
pokud nebude student přítomen na test, napíše ho v náhradním termínu
průběžné domácí úkoly zadávané na hodině s váhou 0,5, pokud úkol neodevzdá
v daném termínu, obdrží 0 bodů
rozsahem menší písemné neohlášené testy s váhou 0,5 nebo 0,25
aktivitu v hodině s váhou 0,25 - hodnocena je např. iniciativa, správné odpovídání na
otázky, rychlost a správnost při práci v hodině
nehlášené 1-2 ústní zkoušení vždy z aktuálně probíraných témat, váha 0,5

Celkové hodnocení se bude skládat z váženého průměru všech dílčích hodnocení s ohledem
na aktivitu studenta v hodinách. Podmínkou pro hodnocení v předmětu je absence maximálně
30 %.

