
Německý jazyk 

Oborové třídy začaly letos s druhým cizím jazykem v hodinové dotaci 3 hodiny týdně. 
8. ročníky využívají učebnici a pracovní sešit Team Deutsch Neu a 9. ročníky pokračující 

v němčině druhým rokem pracují s učebnicí a pracovním sešitem Deutsch mit Max 1. 

 Samozřejmostí je využívání doplňkových materiálů k procvičování gramatiky, 
psaní, čtení s porozuměním a poslechu. 

 Žáci mají možnost účastnit se dvakrát do roka jednodenního výjezdu do 
Rakouska nebo Německa. 

 Žáci mají možnost využívat k procvičování stránky uvedené níže.  

 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/menu.php 
https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/menu.php 
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html  

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html  
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html?wt_sc=lautstark 
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ/videos 

 

Francouzský jazyk 

Francouzský jazyk nabízíme jako druhý cizí jazyk žákům od 8. třídy v hodinové dotaci 

3 hodiny týdně. 

Výuka probíhá formou projektů, při kterých se žáci učí všem základním složkám jazyka 

(gramatika, čtení s porozuměním, poslech a mluvení). Žáci pomyslně cestují po Francii 

a při těchto cestách sbírají zkušenosti se slovní zásobou, gramatickými jevy, učí se 

porozumět a reagovat v základních situacích a to nejen ústně, ale také písemně. 

Zároveň jsou využívány další doplňkové materiály k procvičení a upevnění učiva.  

 

Ruský jazyk 

Ruský jazyk v současné době dokončuje 9. třída, která si ho vybrala jako druhý cizí 
jazyk v 8. třídě. Ve výuce používají učebnici a pracovní sešit Raduga po-novomu 2. díl. 
 

Žákům je poskytován doplňkový materiál jako např. pracovní listy, doplňování textu 
písně, krátké texty k procvičování čtení s porozuměním, vypracovávají projekty na 

různá témata. Průběžně se věnujeme všem jazykovým kompetencím: ústní projev, 
čtení s porozuměním, poslech s porozuměním a také písemnému projevu. 
Klademe důraz na správnou výslovnost, procvičujeme konverzaci, která je zaměřena 

zejména na témata běžné každodenní komunikace, poté, co si žáci osvojí potřebnou 
slovní zásobu. Zaměřujeme se i na důkladné upevnění základních gramatických jevů, 
které procvičujeme pomocí dalších cvičení, her, karet apod. K procvičování využíváme 

online cvičení na stránkách https://klett.cz/online_cviceni 

https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/menu.php
https://www.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-2/menu.php
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html
https://www.goethe.de/de/spr/ueb/dlb.html
https://www.goethe.de/de/spr/unt/ver/lst.html?wt_sc=lautstark
https://www.youtube.com/channel/UCbxb2fqe9oNgglAoYqsYOtQ/videos
https://klett.cz/online_cviceni

