PŘEHLED UČIVA
témata, texty

komunikace

gramatika

reálie

ERSTE SCHRITTE
Das ABC
Monate
Grüße
Farben
Reime
Internationalismen
Namen
Länder und Leute
Wochentage
Zahlen 0–20 (100)

hláskování
pozdrav, rozloučení
poděkování
zjištění telefonního čísla

pozdravy v německy
mluvících zemích
německá dívčí,
chlapecká
a zvířecí jména
německá, rakouská
a švýcarská
města, hory,
pamětihodnosti,
osobnosti

EINHEIT 1 — Hallo, ich bin …
Jasper
Wo wohne ich?
Wer bin ich?
Formular
Neu in der Schule
Vorstellung in der Schule
Gespräche auf der Straße
Länder und Leute
Ivan und Susi
Quiz
Projekt „Ich“

představení se, tykání
a vykání
otázky a odpovědi
písemné sdělení základních
údajů o sobě
vyplnění jednoduchého
formuláře
omluva, poděkování
prosba o opakování sdělení
získávání jednoduchých
informací
vyprávění o sobě
posouzení správnosti

časování pravidelných sloves
a slovesa sein v 1., 2. a 3.
osobě j. č. a 3. osobě mn. č.
slovosled věty oznamovací
otázky zjišťovací (ja – nein)
tykání a vykání
slovosled W-otázek
vazba ich mag a časování
slovesa mögen v j. č.
a 3. osobě mn. č.
zápor nicht

kvíz – Německo,
Rakousko,
Švýcarsko
práce s mapou

výslovnost: větná melodie

EINHEIT 2 — Meine Familie
Familie Nowak | Familienfotos
Bei uns zu Hause
Spielrap | Gegenteile
Auf der Suche nach Adjektiven
Unsere Haustiere
Porträt von Matthias Mayer
Reporterspiel
Corinne erzählt
Bildergschichte

představení členů rodiny
popis rodinné fotograﬁe
popis zvířat
vyprávění krátkého
obrázkového příběhu
povolání –
vazba arbeitet als …

časování pravidelných sloves
a slovesa sein v dalších
osobách
mein – meine
dein – deine
přídavné jméno v přísudku
vazba von, Annas Eltern
výslovnost: krátké a dlouhé
samohlásky

EINHEIT 3 — Ich und meine Schule
Schulsachen | Rate mal!
Wie heißt das auf Deutsch?
Mein Computer
Im Schreibwarengeschäft
Sachen in der Schultasche
Was brauchen die Mitschüler?
Kettenspiel | Suchrätsel
Wir spielen Schule
Wörterreihen

pojmenování školních
potřeb a počítačového
příslušenství
otázka Wie heißt das auf
Deutsch?
jednoduchý popis věcí
rozhovor: co potřebujeme
v papírnictví
pokyny ve škole

určitý člen der, die, das
neurčitý člen ein, eine, ein
zápor kein, keine
4. pád podstatných jmen
s neurčitým členem Ich
habe, kaufe, brauche …
časování slovesa haben
ve všech osobách
rozkazovací způsob lexikálně
výslovnost: slovní přízvuk
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PŘEHLED UČIVA
témata, texty

komunikace

gramatika
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určování času
užití předložek
um, am, von … bis
v časových údajích
způsobové sloveso müssen
způsobové sloveso können
sloveso aufstehen lexikálně

volitelné předměty
v německých
školách (AGs)

+PUNKT 1 — texty, reálie, projekty, hry
EINHEIT 4 — Mein Tag … Wo und Wann?
Alex, aufstehen!
Wann?
Wie viel Uhr ist es?
Um wie viel Uhr?
Peters Schultag
Tagesplan von Paul, Akio und Siba
Gehen wir ins Kino?
Was muss Lukas alles machen?
SMS
Was können sie gut?

popis činností během dne
poskytnutí informací
o časových údajích
anketa
rozhovor:
Půjdeme do kina?
krátké SMS
vyjádření povinností (co
musím)
vyjádření co umím

výslovnost: ä – ö – ü

EINHEIT 5 — Hobbys, Freizeit, Freunde
Wer bin ich?
Meine Hobbys
Partnerspiel
Hobbys in unserer Familie
Was machen wir heute?
Laura
Jahreszeiten und Monate
Einladung
Dein Geburtstag
Wortsalat
Eine Statistik

vyprávění o koníčcích
domluva
odmítnutí
pozvánka na oslavu e-mailem
reakce na pozvánku
blahopřání k narozeninám
roční období a měsíce
práce se statistikou

stupňování
gern – am liebsten
přivlastňovací zájmena
sein – ihr – unser – euer
užití předložky im + měsíc,
roční období
předložka in ve 3. pádě
(otázka Wo? )

osobnosti německé
a rakouské
hudby
statistika:
volnočasové
aktivity
teenagerů

výslovnost: ei – ie

EINHEIT 6 — Was esse ich gerne?
Was frühstückt Familie Becker
am Wochenende?
Was magst du und was magst du
nicht zum Essen?
Was mögen deine Mitschüler in
der Klasse?
Würfelspiel
Was möchten Adam und Lisa zum
Frühstück?
Wer isst was?
Im Supermarkt. Wie viel kostet
das?
Was macht das zusammen?
Am Kiosk
Wo liegen die Städte?
Wohin fährt …?

popsat, co rád/a jím a co mi
nechutná
vyjádření přání
Ich möchte …
rozhovor: co bych si přál/a k
snídani
sdělení ceny
objednání jednoduchého jídla
u kiosku
rozhovor:
kam pojedeme
o prázdninách
činnosti o prázdninách

vazba es gibt
časování slovesa mögen
ve všech osobách
vazba ich möchte
časování sloves
essen, nehmen, fahren
předložka nach
(nach Kroatien fahren)

euro
hlavní města
evropských
států

výslovnost: a – o – u,
ä – ö – ü (dlouhé a krátké)

+PUNKT 2 — texty, reálie, projekty, hry
WORTLISTE — německo-český slovníček
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