
NJ 2015/2016 

7. třídy 

 vyučující: PhDr. Olga Tomková, Ph.D. 

 kontakt: tomkova@zsrevnice.cz 

 konzultace: úterý 12-13h (po dohodě i v jiný termín) 

 plán výuky: Deutsch mit Max, Teil I, L0-L5 (cca. 10 vyučovacích hodin na jednu lekci) 

 podmínky klasifikace: 

1. testy - 1x za 2 týdny kratší test 10-15min (vždy ve čtvrtek), 1x za čtvrtletí opakovací test 
30-40min 

2. práce v hodině - možnost získat + (opakování slovní zásoby, kratší překladová cvičení, 
skupinová práce), za 5 získaných + bude udělena 1 do ŽK 

3. domácí příprava - kratší úkoly z ÚT na ČT (10min), delší úkoly ze ČT na ÚT (20min), za 
nevypracované úkoly se uděluje -, za 5 a více - v jednom čtvrtletí může být snížena výsledná 
známka 

4. projekty -  v 1. pololetí odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Ich" a "Meine Familie", 
ve 2. pol. odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Meine Freunde" a "Meine Hobbys" 

 klasifikační kritéria závěrečného hodnocení: 

 testy 60%  

 práce v hodině 20% 

 domácí příprava 10%  

 projekty 10%  

 hodnocení - testy: 

1. výborně: 100-90% (30-27 bodů) 

2. chvalitebně: 89-75% (26-23 bodů) 

3. dobře: 74-60% (22-18 bodů) 

4. dostatečně: 59-45% (17-14 bodů) 

5. nedostatečně: 44-0% (13-0 bodů)    
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8. třídy 

 vyučující: PhDr. Olga Tomková, Ph.D. 

 kontakt: tomkova@zsrevnice.cz 

 konzultace: úterý 12-13h (po dohodě i v jiný termín) 

 plán výuky: Deutsch mit Max, Teil I, L6-L8 a Teil II, L0-L2 

 podmínky klasifikace: 

1. testy - každý 2. čtvrtek test 10-15min, 1x za čtvrtletí opakovací test 30-40min 

2. práce v hodině - možnost získat + (opakování slovní zásoby, kratší překladová cvičení, 
skupinová práce), za 5 získaných + bude udělena 1 do ŽK 

3. domácí příprava - kratší úkoly z ÚT na ČT (10-15min), delší úkoly ze ČT na ÚT (20-25min), za 
nevypracované úkoly se uděluje -, za 5 a více - v jednom čtvrtletí může být snížena výsledná 
známka 

4. projekty -  v 1. pololetí odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Geburtstagsparty" a 
"Meine Ferien", ve 2. pol. odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Meine Wohnung/mein 
Haus" a "Unsere Stadt". V průběhu roku povinná prezentace zvoleného tématu před třídou 
(v ČJ, 5min, PowerPoint)  

 klasifikační kritéria závěrečného hodnocení: 

 testy 60%  

 práce v hodině 20% 

 domácí příprava 10%  

 projekty 10%  

 hodnocení - testy: 

1. výborně: 100-90% (30-27 bodů) 

2. chvalitebně: 89-75% (26-23 bodů) 

3. dobře: 74-60% (22-18 bodů) 

4. dostatečně: 59-45% (17-14 bodů) 

5. nedostatečně: 44-0% (13-0 bodů)        
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9. třídy 

 vyučující: PhDr. Olga Tomková, Ph.D. 

 kontakt: tomkova@zsrevnice.cz 

 konzultace: úterý 12-13h (po dohodě i v jiný termín) 

 plán výuky: Deutsch mit Max, Teil II, L2-L8 

 podmínky klasifikace: 

1. testy - každý 2. čtvrtek test 10-15min, 1x za čtvrtletí opakovací test 30-40min 

2. práce v hodině - možnost získat + (opakování slovní zásoby, kratší překladová cvičení, 
skupinová práce), za 5 získaných + bude udělena 1 do ŽK 

3. domácí příprava - kratší úkoly z ÚT na ČT (10-15min), delší úkoly ze ČT na ÚT (20-25min), za 
nevypracované úkoly se uděluje -, za 5 a více - v jednom čtvrtletí může být snížena výsledná 
známka 

4. projekty -  v 1. pololetí odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Meine Familie" a "Meine 
Freunde", ve 2. pol. odevzdat písemně 1 stránku A4 na témata "Mein Tag" a "Meine Ferien". 
V průběhu roku povinná prezentace zvoleného tématu před třídou (v ČJ, 5min, PowerPoint) - 
témata viz rozpis 

 klasifikační kritéria závěrečného hodnocení: 

 testy 60%  

 práce v hodině 20% 

 domácí příprava 10%  

 projekty 10%  

 hodnocení - testy: 

1. výborně: 100-90% (30-27 bodů) 

2. chvalitebně: 89-75% (26-23 bodů) 

3. dobře: 74-60% (22-18 bodů) 

4. dostatečně: 59-45% (17-14 bodů) 

5. nedostatečně: 44-0% (13-0 bodů)                                                                                                                              


