
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

-porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického ústního 

projevu složitějšího obsahu na aktuální 

téma, postihne jeho hlavní a doplňující 

informace

-v autentickém ústním projevu i 

složitějšího obsahu pochopí hlavní 

myšlenky, rozezná detailnější informace

Představování a první kontakty Čj – slovní zásoba

-rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích

-v mluveném projevu rozpozná postoje 

jednotlivých mluvčích, identifikuje 

event.citové zabarvení promluvy

ICT – práce s internetem

-porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu složitějšího 

obsahu na aktuální téma

-rozumí bez větších problémů textům i 

složitějšího obsahu, pochopí hlavní 

myšlenky

Osobní charakteristika – lidé z celého 

světa
Z – německy mluvící státy

-identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace

-orientuje se v textu, odliší hlavní 

myšlenky od doplňujících informací
MuV – jazykové a kulturní rozdíly

-vyhledá a shromáždí informace 

z různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi

-najde požadované informace z textů 

s různými tématy, zapamatuje si hlavní 

myšlenky a s pomocí slovníku pracuje i s 

detaily

Rodina a přátelé OV – rodina a škola

Škola

Konverzace v německém jazyce

ročník: kvinta

-odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů

-aplikuje veškeré znalosti o slovotvorbě, 

odhadne význam některých neznámých 

slov na základě kontextu nebo 

podobnosti s češtinou



-využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média

-pracuje s různými druhy slovníků, 

encyklopediemi a médii

-čte s porozuměním literaturu ve 

studovaném jazyce
-s porozuměním přečte autentický text Stravování, zdravý způsob života

-formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule

-srozumitelně formuluje svůj názor, 

vyjadřuje se plynule, gramaticky a 

foneticky správně, reaguje spontánně

-volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu

-volně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý text s rozšířenou slovní 

zásobou a složitějšími jazykovými 

konstrukcemi

Režim dne

-přednese souvislý projev na zadané 

téma

-přednese krátký souvislý projev na 

zadané téma

-sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko

-vytvoří text na různá témata, obhájí 

své myšlenky, názory a stanoviska

-podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související

-podrobně a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související
Vzhled a charakter člověka

-s porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace

- vyjadřuje se stručně, srozumitelně a 

gramaticky správně, adekvátně reaguje 

na partnera i v méně obvyklých 

situacích

-využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma

-používá překladové i výkladové 

slovníky v tištěné i multimediální 

podobě při zpracování nepřipraveného 

písemného projevu



-vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou

-vhodně vyjádří své myšlenky a své 

názory a stanoviska obhájí (písemně i 

ústně)

-adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických a 

imaginárních textů

reaguje adekvátně v méně obvyklých 

situacích, přizpůsobí se partnerovi, 

používá vhodné frazeologické obraty, 

vyvaruje se hrubých gramatických chyb

-reaguje spontánně a gramaticky 

správně ve složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů

-při komunikaci zahájí, vede a ukončí 

rozhovor, diskutuje o různých tématech

-komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 

konkrétní v méně běžných i odborných 

situacích

-v autentickém ústním projevu i 

složitějšího obsahu pochopí hlavní 

myšlenky, rozezná detailnější informace

-při setkání s rodilými mluvčími zahájí, 

vede a zakončí dialog a zapojí se do 

živé diskuse na různá témata týkající se 

odbornějších zájmů

-v mluveném projevu rozpozná postoje 

jednotlivých mluvčích, identifikuje 

event.citové zabarvení promluvy

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

0

-v autentickém ústním projevu i 

složitějšího obsahu pochopí hlavní 

myšlenky, rozezná detailnější informace

Nakupování Čj – slovní zásoba

Konverzace v německém jazyce

ročník: sexta



-rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích

-v mluveném projevu rozpozná postoje 

jednotlivých mluvčích, identifikuje 

event.citové zabarvení promluvy

ICT – práce s internetem

-porozumí hlavním bodům a 

myšlenkám autentického čteného 

textu či písemného projevu složitějšího 

obsahu na aktuální téma

-rozumí bez větších problémů textům i 

složitějšího obsahu, pochopí hlavní 

myšlenky

Bydlení a popis bytu VMEGS – Rakousko, Německo

-identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace

-orientuje se v textu, odliší hlavní 

myšlenky od doplňujících informací

-vyhledá a shromáždí informace 

z různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi

-najde požadované informace z textů 

s různými tématy, zapamatuje si hlavní 

myšlenky a s pomocí slovníku pracuje i s 

detaily

Prázdniny a dovolená, Rakousko 

-využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média

-pracuje s různými druhy slovníků, 

encyklopediemi a médii

Kulturní akce, cestování, veřejná 

doprava, služby

-čte s porozuměním literaturu ve 

studovaném jazyce
-s porozuměním přečte autentický text

-formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule

-srozumitelně formuluje svůj názor, 

vyjadřuje se plynule, gramaticky a 

foneticky správně, reaguje spontánně

Německo, cestování

-odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů

-aplikuje veškeré znalosti o slovotvorbě, 

odhadne význam některých neznámých 

slov na základě kontextu nebo 

podobnosti s češtinou



-volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu

-volně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý text s rozšířenou slovní 

zásobou a složitějšími jazykovými 

konstrukcemi

-přednese souvislý projev na zadané 

téma

-přednese krátký souvislý projev na 

zadané téma
Oblékání, móda a životní styl,

-sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko

-vytvoří text na různá témata, obhájí 

své myšlenky, názory a stanoviska
nakupování oblečení a služby, počasí

-podrobně popíše své okolí, své zájmy 

a činnosti s nimi související

-podrobně a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související

-s porozuměním přijímá a srozumitelně 

i gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace

- vyjadřuje se stručně, srozumitelně a 

gramaticky správně, adekvátně reaguje 

na partnera i v méně obvyklých 

situacích

       Péče o zdraví, lidské tělo, 

-využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma

-používá překladové i výkladové 

slovníky v tištěné i multimediální 

podobě při zpracování nepřipraveného 

písemného projevu

       u lékaře a v lékárně

-vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou

-vhodně vyjádří své myšlenky a své 

názory a stanoviska obhájí (písemně i 

ústně)

-adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických a 

imaginárních textů

-diskutuje (příp. vede diskusi) o 

odborných tématech na základě 

různých textů, zaujme k nim postoj



-reaguje spontánně a gramaticky 

správně ve složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů

reaguje adekvátně v méně obvyklých 

situacích, přizpůsobí se partnerovi, 

používá vhodné frazeologické obraty, 

vyvaruje se hrubých gramatických chyb

-komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 

konkrétní v méně běžných i odborných 

situacích

-v běžné i odborné komunikaci mluví 

plynule a foneticky správně, volí 

vhodné výrazy

-při setkání s rodilými mluvčími zahájí, 

vede a zakončí dialog a zapojí se do 

živé diskuse na různá témata týkající se 

odbornějších zájmů

-při komunikaci zahájí, vede a ukončí 

rozhovor, diskutuje o různých tématech

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích

v mluveném projevu rozpozná postoje 

jednotlivých mluvčích, identifikuje 

event. citové zabarvení promluvy

 Sport, zdravý styl života, 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 

autentického čteného textu či 

písemného projevu složitějšího obsahu 

na aktuální téma

rozumí bez větších problémů textům i 

složitějšího obsahu, pochopí hlavní 

myšlenky

Čj – slovní zásoba

Konverzace v německém jazyce

ročník: septima



identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace

orientuje se v textu, odliší hlavní 

myšlenky od doplňujících informací
 Kultura a umění, literatura, ICT – práce s internetem

vyhledá a shromáždí informace 

z různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi

najde požadované informace z textů 

s různými tématy, zapamatuje si hlavní 

myšlenky a s pomocí slovníku pracuje i s 

detaily

        historie MuV – jazykové a kulturní rozdíly

 Komunikace, média, reklama

využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média

pracuje s různými druhy slovníků, 

encyklopediemi a médii

čte s porozuměním literaturu ve 

studovaném jazyce
s porozuměním přečte autentický text  Vzdělání, studium, životopis

postihne zápletku i sled událostí ve 

filmu či hře

sleduje s porozuměním děj filmů či her 

s jednoduchými a srozumitelnými 

dialogy a nekomplikovanou zápletkou

formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule

srozumitelně formuluje svůj názor, 

vyjadřuje se plynule, gramaticky a 

foneticky správně, reaguje spontánně

 Práce a povolání, plány do 

volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu

volně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý text s rozšířenou slovní 

zásobou a složitějšími jazykovými 

konstrukcemi

  budoucna, volnočasové aktivity

odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů

aplikuje veškeré znalosti o slovotvorbě, 

odhadne význam některých neznámých 

slov na základě kontextu nebo 

podobnosti s češtinou



přednese souvislý projev na zadané 

téma

přednese krátký souvislý projev na 

zadané téma

sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko

vytvoří text na různá témata, obhájí své 

myšlenky, názory a stanoviska
 Švýcarsko, Bern, služby

podrobně popíše své okolí, své zájmy a 

činnosti s nimi související

podrobně a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související

logicky a jasně strukturuje formální a 

neformální písemný projev různých 

slohových stylů

píše srozumitelné a logicky vystavěné 

texty různých slohových stylů
 Můj region, můj domov

s porozuměním přijímá a srozumitelně i 

gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace

vyjadřuje se stručně, srozumitelně a 

gramaticky správně, adekvátně reaguje 

na partnera i v méně obvyklých 

situacích

používá bohatou všeobecnou slovní 

zásobu k rozvíjení argumentace, aniž 

by redukoval to, co chce sdělit

používá bohatou slovní zásobu a rozvíjí 

ji, na jejím základě se vyjadřuje plynule, 

aniž by redukoval obsah sdělení

využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma

používá překladové i výkladové slovníky 

v tištěné i multimediální podobě při 

zpracování nepřipraveného písemného 

projevu

vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou

vhodně vyjádří své myšlenky a své 

názory a stanoviska obhájí (písemně i 

ústně)

adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických a 

imaginárních textů

diskutuje (příp. vede diskusi) o 

odborných tématech na základě 

různých textů, zaujme k nim postoj



reaguje spontánně a gramaticky 

správně ve složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů

reaguje adekvátně v méně obvyklých 

situacích, přizpůsobí se partnerovi, 

používá vhodné frazeologické obraty, 

vyvaruje se hrubých gramatických chyb

komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 

konkrétní v méně běžných i odborných 

situacích

v běžné i odborné komunikaci mluví 

plynule a foneticky správně, volí 

vhodné výrazy

při setkání s rodilými mluvčími zahájí, 

vede a zakončí dialog a zapojí se do 

živé diskuse na různá témata týkající se 

odbornějších zájmů

při komunikaci zahájí, vede a ukončí 

rozhovor, diskutuje o různých tématech

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY PODLE 

RVP G
ŠKOLNÍ VÝSTUPY UČIVO

MEZIPŘEDMĚTOVÉ 

VZTAHY, PRŮŘEZOVÁ 

TÉMATA 

rozliší v mluveném projevu jednotlivé 

mluvčí, identifikuje různý styl, citové 

zabarvení, názory a stanoviska 

jednotlivých mluvčích

v mluveném projevu rozpozná postoje 

jednotlivých mluvčích, identifikuje 

event. citové zabarvení promluvy

porozumí hlavním bodům a myšlenkám 

autentického čteného textu či 

písemného projevu složitějšího obsahu 

na aktuální téma

rozumí bez větších problémů textům i 

složitějšího obsahu, pochopí hlavní 

myšlenky

Maturitní témata Čj – slovní zásoba

Konverzace v německém jazyce

ročník: oktáva



identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace

orientuje se v textu, odliší hlavní 

myšlenky od doplňujících informací
ICT – práce s internetem

vyhledá a shromáždí informace 

z různých textů na méně běžné, 

konkrétní téma a pracuje se získanými 

informacemi

najde požadované informace z textů 

s různými tématy, zapamatuje si hlavní 

myšlenky a s pomocí slovníku pracuje i s 

detaily

Z – německy mluvící země

D – historické mezníky ve vývoji 

německy mluvících zemí a ČR

OSV – ústní projev

využívá různé druhy slovníků, 

informativní literaturu, encyklopedie a 

média

pracuje s různými druhy slovníků, 

encyklopediemi a médii

MeV – mediální produkty (práce 

s publicistickým textem)

čte s porozuměním literaturu ve 

studovaném jazyce
s porozuměním přečte autentický text

postihne zápletku i sled událostí ve 

filmu či hře

sleduje s porozuměním děj filmů či her 

s jednoduchými a srozumitelnými 

dialogy a nekomplikovanou zápletkou

formuluje svůj názor srozumitelně, 

gramaticky správně, spontánně a 

plynule

srozumitelně formuluje svůj názor, 

vyjadřuje se plynule, gramaticky a 

foneticky správně, reaguje spontánně

volně a srozumitelně reprodukuje 

přečtený nebo vyslechnutý autentický 

text se slovní zásobou a jazykovými 

strukturami odpovídajícími 

náročnějšímu textu

volně reprodukuje přečtený nebo 

vyslechnutý text s rozšířenou slovní 

zásobou a složitějšími jazykovými 

konstrukcemi

přednese souvislý projev na zadané 

téma

přednese krátký souvislý projev na 

zadané téma

odvodí význam neznámých slov na 

základě již osvojené slovní zásoby, 

kontextu, znalosti tvorby slov a 

internacionalismů

aplikuje veškeré znalosti o slovotvorbě, 

odhadne význam některých neznámých 

slov na základě kontextu nebo 

podobnosti s češtinou



sestaví souvislý text na širokou škálu 

témat a vyjádří své stanovisko

vytvoří text na různá témata, obhájí své 

myšlenky, názory a stanoviska

podrobně popíše své okolí, své zájmy a 

činnosti s nimi související

podrobně a souvisle popíše své okolí, 

své zájmy a činnosti s nimi související

logicky a jasně strukturuje formální a 

neformální písemný projev různých 

slohových stylů

píše srozumitelné a logicky vystavěné 

texty různých slohových stylů

s porozuměním přijímá a srozumitelně i 

gramaticky správně předává obsahově 

složitější informace

vyjadřuje se stručně, srozumitelně a 

gramaticky správně, adekvátně reaguje 

na partnera i v méně obvyklých 

situacích

používá bohatou všeobecnou slovní 

zásobu k rozvíjení argumentace, aniž 

by redukoval to, co chce sdělit

používá bohatou slovní zásobu a rozvíjí 

ji, na jejím základě se vyjadřuje plynule, 

aniž by redukoval obsah sdělení

využívá výkladové a odborné slovníky 

při zpracování písemného projevu na 

neznámé téma

používá překladové i výkladové slovníky 

v tištěné i multimediální podobě při 

zpracování nepřipraveného písemného 

projevu

vyjádří a obhájí své myšlenky, názory a 

stanoviska vhodnou písemnou i ústní 

formou

vhodně vyjádří své myšlenky a své 

názory a stanoviska obhájí (písemně i 

ústně)

adekvátně a gramaticky správně 

okomentuje a prodiskutuje odlišné 

názory různých faktografických a 

imaginárních textů

diskutuje (příp. vede diskusi) o 

odborných tématech na základě 

různých textů, zaujme k nim postoj



reaguje spontánně a gramaticky 

správně ve složitějších, méně běžných 

situacích užitím vhodných výrazů a 

frazeologických obratů

reaguje adekvátně v méně obvyklých 

situacích, přizpůsobí se partnerovi, 

používá vhodné frazeologické obraty, 

vyvaruje se hrubých gramatických chyb

komunikuje plynule a foneticky 

správně na témata abstraktní i 

konkrétní v méně běžných i odborných 

situacích

v běžné i odborné komunikaci mluví 

plynule a foneticky správně, volí 

vhodné výrazy

při setkání s rodilými mluvčími zahájí, 

vede a zakončí dialog a zapojí se do 

živé diskuse na různá témata týkající se 

odbornějších zájmů

při komunikaci zahájí, vede a ukončí 

rozhovor, diskutuje o různých tématech


