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Dodatek k ŠVP ZV č. 6 byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 12. 11. 2018.
Dodatek k ŠVP ZV č. 6 byl projednán a schválen školskou radou dne 4. 12. 2018.
V Rudolfově dne 5. 12. 2018

Mgr. Ivo Schuster
ředitel školy

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP – provedené změny:


strana 4 – ředitel školy Mgr. Ivo Schuster
zástupce ředitele školy pro MŠ, 1. st. ZŠ a ŠD Mgr. Ludvík Mühlstein
zástupce ředitele školy pro 2. st. ZŠ Mgr. Jana Vašková



NJ – tabulka pro 7. ročník

Ročník 7.
Školní výstupy


Učivo

Průřezová témata

Přesahy, vazby,
mezipředmětové
vztahy

Poznámky

Německá výslovnost, pozdrav, poděkování
dny v týdnu, barvy, číslovky 0-20, základní
údaje o sobě
Německo, Rakousko, Švýcarsko
představí členy rodiny
popíše rodinnou fotografii
vypráví o kamarádovi
seznamuje se s německými chlapeckými a
dívčími jmény



1., 2., 3. os.j.č. pravidelných sloves a
slovesa sein, slovosled věty oznam.
a tázací, zápor nicht a nein



OSV - sebepoznání a
sebepojetí, komunikace



KU,KŘP,KK



mapy, časopisy,
Internet






Bei uns zu Hause
Sloveso mogen
Mein, dein
Vazba „von“



OSV - seberegulace a
sebeorganizace,
psychohygiena



KU, KK



mapy, časopisy,
Internet





popisuje osoby
vypravuje o svých zájmech
používá časové údaje





Freizeit
Předložka um v čas. údajích
Gern – am liebsten



MeV - práce v
realizačním týmu



KU, KK, KSP,
KO



výukové
programy na PC

jednoduchý popis věcí, osob, zvířat
pojmenuje školní potřeby a předměty
příkaz





určitý a neurčitý člen
zápor kein
rozkazovací způsob lexikálně





KK




slovníky
návštěva městské
knihovny






vypráví o koníčcích
popisuje činnosti během týdne
domluva, odmítnutí
e-mail, dopis, chatování





časování sloves v přít. čase
sloveso sein
předložka am v čas. údajích



MuV
kulturní diference
VEG - Evropa a svět
nás zajímá
OSV - řešení problémů
a rozhodovací
dovednosti








KK,KO,KSP



výukové
programy na PC

Sloveso haben
Pod. jména ve 4. pádě
Zápor kein ve 4. pádě
Další pravidelná slovesa

OSV - komunikace



KK, KŘP,KO



pojmenuje některá zvířata a popíše je
dokáže napsat dopis o sobě
umí říct, co kdo kupuje
zajímavosti o Vídni













výukové
programy na PC






