Přehled učiva
témata, texty

komunikace

gramatika

reálie

Wieder da!
Wimmelbild
Quiz – deutschsprachige
Länder
Leseverstehen – E-Mail
Sprachbausteine
Hörverstehen – Mailbox
Sprechen
Schreiben

popis obrázku, kde jsou a co
dělají jednotlivé osoby
popis vlastních činností
doma a během dne,
co mám a nemám rád/a
(opakování)
písemné sdělení základních
údajů o sobě (napsat
profil, opakování)

kvíz – Německo,
Rakousko,
Švýcarsko

výslovnost: souhlásky z, tz, ts

EINHEIT 7 — Bei uns zu Hause
Wie wohnen wir?
Wo sind die Sachen?
Zimmer-Rap
Was kann man hier machen?
Was ist im Haus?
Coole Ideen
Mein Traumzimmer
Was machen Peter und Susi
zu Hause
Ein Interview mit Marika

umět popsat svůj pokoj
a dům, kde bydlím
vyjádření přání – vysněný
pokoj, domov
popis činností, které děláme
doma
interview na téma pomoc
v domácnosti

předložky se 3. a 4. pádem: an, auf,
über, unter, neben, zwischen, hinter,
vor (na otázku Wo? )
spojení předložek se 3. a 4. pádem
s neurčitým členem, přivlastňovacím
zájmenem a zájmenem kein
užití sloves stehen, hängen, liegen,
sitzen
časování některých sloves s odluč.
předponou dle A1 (aufräumen,
abwaschen, einkaufen)

bydlení v
Německu,
Wohnge
meinschaften

výslovnost: souhlásky sch, st, sp, tsch

EINHEIT 8 — Kleidung und Mode, Wetter
Sibylle und Mode
Was meinst du?
Adams Schrank
Im Geschäft
Telefonat
Kleidungsrap
Jahreszeitengedicht
Jahreszeiten und Wetter

popsat své oblečení
říci, co rád/a nosím a co ne
mluvit o módě
vyjádření souhlasu či
nesouhlasu
zeptat se na cenu
mluvit o počasí

souvětí se spojkou deshalb
další nepravidelná slovesa dle A1
(fernsehen, tragen, treffen,
helfen, lesen)
další slovesa s odlučitelnou předponou
(fernesehen, anziehen, anprobieren,
aussehen, anhaben)
způsobové sloveso wollen
osobní zájmena ve 4. pádě
předložky für a ohne se 4. pádem
vazba ich finde …

móda ve
škole, školní
uniformy

výslovnost: dvojhlásky
ei – ai, eu – äu, au

EINHEIT 9 — Meine Woche
Die Woche von Alex
Zeitangaben | Stundenplan
Lieblingsfächer
Neu in der Schule
Tagebuch | Reporterspiel
Märchenwelt
Gestern bei Jonas
Wie sieht deine Woche aus?

popsat svůj týdenní program
orientovat se v rozvrhu na
německé a české škole
říci, které předměty mám
či nemám rád/a
vyprávět jednoduchý příběh
říci, co jsem dělal/a
v minulosti
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préteritum sloves sein a haben
neurčitý podmět man
řadové číslovky
další časové údaje, datum
předložky am, um, im – systematizace

výslovnost: w a v/f

vzdělávací
systém
a známkování
v Německu

Přehled učiva
témata, texty

komunikace

gramatika

reálie

+PUNKT 1 — texty, reálie, projekty, hry
EINHEIT 10 — Wie komme ich … ?
Herzlich willkommen in Prag!
Mein Wohnort
Wo ist Max?
Wo bist du?
Emilio hat heute keine Zeit
Corinas Nachmittag
Herr Wagner ist in der Stadt
Mein Schulweg
Emily kommt zu Besuch
Das Leben in der Stadt und auf
dem Lande

popsat budovy a místa ve
městě a na venkově
sdělit, kde bydlím a popsat
své bydliště
zeptat se na cestu a popsat
cestu
orientace podle jednoduchého
plánu
popsat a porovnat život ve
městě nebo na venkově

některé předložky
se 3. pádem (aus, mit, von,
zu)
používání předložky in se
3. a 4. pádem (na otázku
Wo? a Wohin?)
rozkazovací způsob –
pravidelná slovesa
výslovnost: p, t, k
s přídechem

EINHEIT 11 — Gesund leben und fit sein
So ein Pech!
Pantomime
Leona hat Bauchschmerzen
Was tut dir weh?
Alle sind krank
Alles tut uns weh
Otto ist krank
Was sagt der Arzt und was sagt die
Lehrerin?
Mein Traum
Gesund leben und fit sein
Was machen die Teenager in der
Freizeit?
SMS-Nachrichten

popis částí těla
vyjádřit, co mě bolí
reagovat na jednoduché
otázky u lékaře
popis vlastního životního stylu
sdělení co jsem dělal/a
v minulosti

osobní zájmena ve 3. pádě
sloveso tun a vazba tut weh
množné číslo některých
podst. jmen (párové části
těla)
rozkazovací způsob – shrnutí

životní styl
teenagerů
v různých
zemích

výslovnost: ng

EINHEIT 12 — In den Ferien (Reisen + D-A-CH)
In den Ferien
Ferienaktivitäten
Reisekoffer
Chillen im Sommer
Was haben alle gestern gemacht?
Mark war mit Freunden im
Schwimmbad.
Was hat Stefan gestern gemacht?
Monika hat ihrer Freundin eine
E-Mail geschickt.
Wir fahren zur Schule, zur Arbeit,
in den Urlaub …
Fahrtenrap

mluvit o plánech na prázdniny
naplánovat cestu
sdělit kam, s kým a ke komu
pojedu
sdělit, co jsem dělal/a
o prázdninách
vyprávět zážitky z dovolené

perfektum pravidelných
a některých nepravidelných
sloves dle A1
další předložky se 3. pádem
(bei, nach), spojení mit +
dopravní prostředek
systematizace předložek se
3. pádem – aus, bei , mit,
nach, von, zu

výslovnost: Ich-Laut
a Ach-Laut

+PUNKT 2 — texty, reálie, projekty, hry
WORTLISTE — abecední německo-český slovníček
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názvy dalších
zemí, cestování
o prázdninách

