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Obsah Komunikativní dovednosti Témata a texty Slovní zásoba Gramatika Výslovnost

 Start auf Deutsch porozumět internacionalizmům
někoho pozdravit
představit sebe i jiné
zeptat se na jméno spolužáka   

a odkud pochází
hláskovat slova

němčina – co vidíme a slyšíme
první kontakty
německá abeceda
texty: stručný portrét, 

pohlednice

pozdravy, 
představování

věty tázací s wie, wo a wohin
předložky in a aus

slovní přízvuk

1 Kaffee oder Tee? zahájit rozhovor
představit sebe i jiné
počítat
něco si objednat a zaplatit
diktovat telefonní čísla a porozumět 

jim

rozhovory v kavárně
texty: nápojový lístek, 

telefonní seznam, účet

nápoje,  
číslovky do 1000

věta oznamovací
věty tázací s woher a was
časování sloves v přít. čase
sloveso sein
osobní zájmena

slovní přízvuk

2 Sprache im Kurs vzájemně se dorozumět ve skupině: 
klást otázky, poprosit o zopakování 
informace

ptát se na předměty ve třídě 
a pojmenovat je

komunikace v jazykovém kurzu
texty: ukázky ze slovníků, 

stručný portrét

předměty v učebně podstatná jména v jednotném 
a množném čísle

člen: der, das, die / ein, eine
zápor: kein, keine
sloveso haben

slovní přízvuk
přehlasované 

samohlásky: ä, ö, ü

3 Städte – Länder – Sprachen hovořit o městech  
a paměti hodnostech 

hovořit o různých zemích a cizích 
jazycích

udat zeměpisnou polohu
vyhodnotit statistiku

pamětihodnosti v Evropě
jazyky v Evropě
texty: novinový článek, 

statistika

světové strany,
země a jazyky

préteritum slovesa sein
otázka doplňovací (W-Frage), 

věta oznamovací a otázka 
zjišťovací (Satzfrage)

větný přízvuk ve 
větách tázacích 
a oznamovacích

Station 1 Povolání: učitelka němčiny, student; Témata a texty: pozdravy;  Slovíčka – Hry – Procvičování; Video; Magazín

4 Menschen und Häuser popsat různé byty a domy, hovořit 
o bydlení v jiných zemích 
 
 
 

bydlení
texty: adresa, e-mail

byt, nábytek člen ve 4. pádě
přivlastňovací zájmena 

v 1. pádě
přídavná jména v přísudku
zesílení významu přídavného 

jména pomocí zu

slovní přízvuk 
u složených slov

souhláska ch

5 Termine sdělit časové údaje
domluvit si schůzku
omluvit se za zpoždění
hovořit o průběhu dne

termíny a schůzky
dochvilnost interkulturně
texty: internetové stránky, 

inzerát, novinový článek, 
báseň

denní doby,  
dny v týdnu

věty tázací s wann
předložky s časovými údaji: 

am, um, von … bis 
slovesa s odlučitelnou před-

ponou v přítomném čase
zápor s použitím částice nicht
préteritum slovesa haben

souhlásky: p, b, t, 
d, k, g
větný přízvuk

6 Orientierung říci, kde lidé bydlí a pracují
říci, jak se lidé dostanou do zaměstnání
zeptat se na cestu / na osoby
umět si telefonicky sjednat termín

orientace
cesta do zaměstnání
v knihovně
město Lipsko
texty: plán města, orientační 

tabule, prospekt

dopravní prostředky
kancelář

předložky: in, neben, unter, auf, 
vor, hinter, an, zwischen, bei 
a mit + 3. pád 

číslovky řadové

souhlásky: f, w a v

Station 2 Povolání: sekretářka, automechanik; Slovíčka – Hry – Procvičování; Video; Magazín
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Komunikativní dovednosti Témata a texty Slovní zásoba Gramatika Výslovnost

7 Berufe
hovořit o povoláních
popsat průběh pracovního dne
někoho představit (v zaměstnání)
vyhodnotit statistiku

povolání a všední den
texty: vizitky, ukázky ze 

slovníků, popis zaměstnání, 
statistika

povolání a činnosti tvoření slov: názvy ženských 
povolání

způsobová slovesa: können, 
müssen v přítomném čase

větný rámec
členy a přivlastňovací zájmena 

ve 4. pádě

souhlásky: ng a nk

8 Berlin sehen
zeptat se na cestu, popsat cestu
vyprávět o exkurzi
napsat pohlednici

pamětihodnosti v Berlíně
popis cesty
texty:  jízdní řád autobusu, 

plán města, pohlednice, 
program exkurze

město,  
aktivity ve městě

předložky: in, durch, über 
+ 4. pád 
předložky: zu, an … vorbei 
+ 3. pád
způsobové sloveso wollen 

v přítomném čase

souhlásky: r a l

9 Ab in den Urlaub
hovořit o prázdninách a dovolené
popsat zážitky z dovolené
popsat nehodu

dovolená v Německu
Dunajská cyklostezka
nehoda na kole
texty: deník, prázdninový 

kalendář, píseň, informační 
text se statistikou

prázdniny a dovolená
rodina
nehoda
roční období a měsíce

perfektum pravidelných 
a nepravidelných sloves

préteritum slovesa sein
větný rámec

dlouhé a krátké 
samohlásky

Station 3 Povolání: referentka cestovní kanceláře, zaměstnanec koupaliště; Slovíčka – Hry – Procvičování; Video; Magazín

10 Essen und trinken nákupy: zeptat se a říci, co si přeji
zeptat se na cenu a odpovědět
hovořit o jídle: říci co rád(a) jím a piju
porozumět receptu a sdělit recept

nákup potravin
stravovací zvyklosti
texty: novinový článek, tipy 

pro domácnost, recept

potraviny
údaje míry a hmotnosti

tázací zájmeno: welch-
stupňování: viel, gut, gern

koncovky: -e, -en, -el 
a -er

11 Kleidung und Wetter hovořit o oblečení
nakupovat oblečení
pojmenovat barvy a velikosti
porozumět informacím o počasí
hovořit o počasí

móda
nákup oblečení
počasí
texty: módní časopis, blog, 

předpověď počasí, píseň

oblečení, barvy, počasí přídavná jména s neurčitým 
členem ve 4. pádě 

ukazovací zájmena: dies- a der,  
das, die

es ve funkci podmětu 
(Es regnet) 

způsobové sloveso mögen 
v přítomném čase

samohlásky 
a přehlasované 
samohlásky:  
ie – u – ü  
ae – o – ö

12 Körper und Gesundheit
pojmenovat části těla
sdělit své potíže u lékaře
dát rady a doporučení
napsat dopis
vyjádřit pocity

sport
u lékaře
pocity
texty: sportovní časopis, 

příručka, milostný dopis

druhy sportu
části těla
nemoci

rozkazovací způsob
způsobové sloveso dürfen 

v přítomném čase
osobní zájmena ve 4. pádě

Sprechen mit Gefühl

Station 4 Povolání: kuchařka, ošetřovatel;  Slovíčka – Hry – Procvičování; Video; Magazín; Závěrečné opakování

Anhang Modelltest „Start Deutsch 1“; Stručný přehled gramatiky; Nepravidelná slovesa;  Fonetika; Slovní zásoba po lekcích; Překladová cvičení
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