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Lekce Téma Řečové dovednosti 

Jetzt geht’s los!
(2 hodiny)

Grußformeln
Personennamen
Länder

Rozumět křestním jménům a příjmením a vyhledat správné osoby na obrázku. Rozumět názvům
některých zemí a přiřadit správnou mapu. 

Vyslovit správně křestní jména, příjmení a názvy některých zemí. Říci, jak se jmenuji. 

Vorstellen
(10 hodin)

Begrüßungen und Verabschiedungen
Vornamen und Familiennamen
Familie
Wohnort
Land

Přečíst rozhovor. Vyhledat v textu základní informace o osobách (jméno a bydliště).

Rozumět jednoduchému rozhovoru na téma představování. Vybrat správné dokončení vět podle
obsahu rozhovoru. 

Vyplnit jednoduchý formulář a představit sebe a svého kamaráda (jméno a bydliště).

Pozdravit kamaráda, dospělého a rozloučit se s nimi. Zeptat se kamaráda na jméno a bydliště
a odpovědět na jeho otázky. Hláskovat jméno.

Schule
(10 hodin)

Freunde
Alter
Schule
Klasse
Stundenplan
Wochentage

Přečíst e-mailovou zprávu na téma škola. Vyhledat v textu odpovědi na otázky.

Rozumět vyprávění o kamarádovi (věk, škola, třída, oblíbené předměty). Vybrat správnou odpověď
na otázku a doplnit do textu chybějící informace.

Napsat svůj rozvrh hodin. Odpovědět na dopis od kamaráda a představit se (věk, škola,
třída, oblíbené předměty).

Zeptat se spolužáka a odpovědět na jeho otázky (věk, škola, třída, rozvrh hodin). Vést se spolužákem
jednoduchý telefonický rozhovor. Vyjmenovat dny v týdnu. 

Es weihnachtet
(10 hodin)

Advent
Schulbasar
Einkaufen
Geschenke
Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Přečíst jednoduché vyprávění o adventu a o vánočních přípravách. Vybrat správnou variantu podle
obsahu textu.

Rozumět rozhovoru na školním vánočním bazaru. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu
 rozhovoru.

Napsat vánoční a novoroční přání.

Jednoduše vyprávět o adventu a vánočních přípravách. Koupit dárky (oblečení, školní
potřeby, hračky) na školním vánočním bazaru.

Familie
(10 hodin)

Familienmitglieder
Hobby
Beruf
Geburtstagskalender
Jahreszeiten
Monate

Přečíst jednoduché vyprávění. Rozumět základním informacím o osobách (věk, povolání, záliby)
a přiřadit k vyprávění správný inzerát. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu vyprávění.

Rozumět rozhovoru na téma moje rodina. Vybrat správné dokončení vět podle obsahu rozhovoru. 

Napsat vyprávění o své rodině (věk, povolání, škola, záliby). Napsat přání k narozeninám. 

Jednoduše vyprávět o své rodině. Vést s kamarádem jednoduchý rozhovor na téma rodina
(věk, povolání, škola, záliby). Vyjmenovat měsíce a roční období. 

Wochenplan
(10 hodin)

Adresse
Telefonnummer
Geburtstagsfeier
Einladung zur Feier
Essen und Trinken
Freizeit
Verabredung

Přečíst správně esemesky na téma volný čas. Vybrat správné dokončení vět podle obsahu zpráv.

Rozumět vzkazu, který zanechal kamarád na telefonním záznamníku. Vybrat podle něj správné
odpovědi na otázky.

Napsat odpověď na pozvání na oslavu narozenin. Sdělit kamarádovi, jestli přijdu na jeho oslavu.

Domluvit si schůzku s kamarádem. Zeptat se kamaráda a odpovědět na jeho otázky (adresa,
telefonní číslo). Vyjádřit, kolik je hodin. Pojmenovat některé potraviny a nápoje. Popsat svůj týdenní
program.

Sportfest
(10 hodin)

Einladung zum Sportfest
Gäste begrüßen
Einkaufen
Essen und Trinken
Sport
Wiederholen (Vorstellen, Familie,
Beruf, Schule, Hobby) 

Přečíst rozhovory s hosty na sportovním dnu. Vybrat správné odpovědi na otázky podle obsahu
rozhovorů.

Rozumět projevu spolužáka na sportovním dnu. Zaznamenat si údaje k zadaným pojmům. Doplnit
do textu chybějící informace.

Sestavit program a napsat pozvánku na sportovní den.

Přivítat hosty na sportovním dnu. Vést s kamarádem a s dospělým interview (jméno, věk, bydliště,
rodina, povolání, škola, třída, záliby) a představit je ostatním. Převzít roli prodavače a zákazníka
ve stánku s občerstvením, školními potřebami a hračkami.

Aufforderungen im Deutschunterricht
Thematische Wortliste
Alphabetische Wortliste 
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Gramatické učivo Hry, písně, říkadla Projekt  

„Mach mit!“

rod podstatných jmen
člen určitý a neurčitý 
osobní zájmena ich, du, er, sie, es
přivlastňovací zájmena mein, dein
1., 2. a 3. osoba č. j. přítomného času sloves kommen, wohnen, heißen, sein
věta oznamovací a tázací (W-Frage)

„Mach mit!“
„Der Begrüßungsrap“

Navrhnout vizitku pro svého spolužáka
a představit ho (jméno a bydliště).

číslovky 0 –20
osobní zájmena wir, ihr, sie, Sie
přivlastňovací zájmena mein, dein, sein, ihr
časování sloves kommen, wohnen, gehen, heißen, haben v přítomném čase
otázka zjišťovací

„Der Stundenplan-Rap“
říkadlo
puzzle
běžecký diktát

Vypracovat plakát a prezentovat
svou školu, třídu a své učitele.
Sestavit rozvrh hodin.

množné číslo podstatných jmen
skloňování podstatných jmen (1. a 4. pád)
přídavné jméno v přísudku
časování slovesa sein v přítomném čase
časování sloves finden a basteln v přítomném čase

„Advent, Advent“
„Es weihnachtet“
„Fröhliche Weihnacht“
rozpočitadlo
domino
běžecký diktát

Napsat vánoční a novoroční přání.
Připravit a uspořádat školní vánoční bazar.

vlastní jména osob
neurčité zájmeno kein
přivlastňovací zájmena unser, euer, ihr, Ihr
číslovky 20 –100
časování sloves lesen, sehen, fahren, laufen v přítomném čase

„Unsere verrückte Familie“
„Schattensprechen“
„Rippel-Dippel“
pantomima
anketa
kvíz

Sestavit schéma své rodiny.

časové údaje
určování času
slovesa s odlučitelnými předponami
slovesa s neodlučitelnými předponami
slovosled ve větě oznamovací

„Der Wochenplan-Rap“
puzzle
anketa

Vypracovat týdenní program.
Uspořádat anketu na téma volný čas
a sestavit graf z výsledků ankety.

ich möchte…
nulový člen
zápor nein, nicht, kein
záporná předpona un-
doch v odpovědi na zápornou otázku
tykání a vykání

„Sport ist cool!“
„Der Wochenplan-Rap“
„Der Begrüßungsrap“
kvarteto
běžecký diktát
pantomima

Připravit a uspořádat sportovní den
(sestavit program; napsat plakát,
pozvánku, nápisy a ceníky; připravit
koncert a stanoviště se sportovními
disciplínami).


