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Lekce Téma Řečové dovednosti 

1
Auslandsbesuch

(10 hodin)

Verkehrsmittel
Wegbeschreibung
Im Sprachkurs
Im Café
Am Fahrkartenschalter
Wetter
Ausflugstipps
Bitte um Wiederholung

Přečíst text na webových stránkách na téma počasí, jízdní řád, jazykové kurzy. Vyhledat odpovědi
na otázky.

Rozumět jednoduché předpovědi počasí a podle obsahu sdělení přiřadit k jednotlivým dnům
správné symboly. Rozumět rozhovoru v kavárně a rozhodnout o správnosti vět podle obsahu
rozhovoru.

Napsat kamarádovi e-mail na téma jazykový kurz v zahraničí nebo výlet.

Popsat jednoduše cestu a pojmenovat dopravní prostředky. Koupit jízdenku a objednat něco k jídlu
a pití. Říct, jaké bude počasí. Požádat o zopakování.

2
Freunde

(10 hodin)

Wohnen
Möbel
Zimmerbeschreibung
Schulsachen
Mein bester Freund
Aussehen
Eigenschaften
Verabredung
Gefallen und Missfallen

Přečíst jednoduchá sdělení na téma já a moji rodiče/kamarádi. Vybrat správné dokončení vět podle
obsahu textu.

Rozumět rozhovoru na téma můj kamarád (vzhled, vlastnosti, záliby) a doplnit do textu chybějící
informace. Rozumět rozhovoru na téma nábytek a vybrat správnou odpověď na otázku.

Popsat svého nejlepšího kamaráda (vzhled, vlastnosti, záliby).

Pojmenovat školní potřeby a popsat svůj pokoj. Popsat jednoduše vzhled osoby a pojmenovat
některé lidské vlastnosti. Vyjádřit, co se mi líbí a nelíbí.

3
Tag für Tag

(10 hodin)

Freizeit
Tagesablauf
Jobben
Telefongespräche
Empfehlung und Warnung

Přečíst text na téma pracovní aktivity ve volném čase. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu
textu. 

Rozumět rozhovoru na téma volný čas a pracovní aktivity. Vybrat správné dokončení vět podle
obsahu rozhovoru. 

Popsat svůj denní program. Napsat e-mail jako odpověď na inzerát s nabídkou brigády.

Vyprávět o svých pracovních aktivitách ve volném čase. Vést telefonní rozhovor a domluvit si
brigádu. Vyjádřit doporučení nebo varování. 

4
Ferien

(10 hodin)

Ferienerlebnisse
Beim Arzt
Sommer- und Winterferien
An der Rezeption im Jugendhotel
Am Skipassschalter
Österreich
Wahrscheinlichkeit

Přečíst upozornění a oznámení. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu textu.

Rozumět rozhovoru na téma moje letní prázdniny. Doplnit do textu chybějící informace.

Vyplnit jednoduchý formulář. Napsat pozdrav z prázdnin.

Vést rozhovor s lékařem. Koupit skipas. Říct, jaké bylo počasí. Vyprávět, jak jsem strávil(a)
prázdniny. Vyjádřit pravděpodobnost.   

5
Medien

(10 hodin)

Mein Lieblingsmedium
Musik
Internet
Fernsehen
Werbung
Lesen
Meinungsäußerung

Přečíst text na téma média. Vybrat správné dokončení vět podle obsahu textu.

Rozumět rozhovoru s moderátorem. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu rozhovoru.

Navrhnout jednoduchý reklamní spot. Napsat krátké vyprávění na téma média a já. 

Popsat jednoduše statistiku. Říct, která média jsou pro mě důležitá. Vyprávět, co rád(a) čtu a na co
se dívám v televizi. Vyjádřit svůj názor.

6
Deutsch ist cool

(10 hodin)

Erfahrungen mit Deutschland
Typisch deutsch
Workcamps
Reiseziele in Deutschland
Klassenfahrt
Umschreiben von Wörtern
Wiederholen

Přečíst text o zajímavostech v Německu. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu textu.

Rozumět vyprávění na téma zkušenosti s Německem. Vybrat správnou odpověď na otázku. 

Navrhnout program školního výletu. Napsat esemesku z výletu. Připravit rozhovor se známou
osobností. 

Vyprávět o svých zážitcích z Německa. Popsat fotografii. Opsat význam slova. 

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

perfektum
slovosled
předložky an, mit, nach

„Mach mit!“
„Familiensuche“
pexeso

Navrhnout vlastní kavárnu a sestavit jídelní lístek.
Připravit předpověď počasí.

„Unser Ausflug“
(vytvořit komiks; vést rozhovory na nádraží, v informačním
centru a v kavárně; převyprávět příběh)

předložky an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen
skloňování podstatných jmen v plurálu (1., 3. a 4. pád)
skloňování přivlastňovacích zájmen v plurálu (1., 3. a 4. pád)

„Der Rap vom Wohnen“
„Lawinensätze“
pexeso
scrabble
kvíz
domino
běžecký diktát

Nakreslit obrázek svého pokoje a písemně ho popsat.
Napsat inzerát k seznámení.

„Meine beste Freundin/Mein bester Freund“
(vypracovat plakát, představit svou nejlepší kamarádku/
svého nejlepšího kamaráda – vzhled, vlastnosti, koníčky)

skloňování osobních zájmen (1. a 4. pád)
časování sloves dürfen, können a müssen v préteritu
časové údaje

„Risikospiel“
„Jobbörse“
pexeso
hádanky
slovní fotbal
běžecký diktát

Navrhnout program klubu pro mládež.
Uspořádat anketu na téma brigáda a prezentovat výsledky
ankety.

„Tagesablauf“
(vypracovat plakát, popsat program jednoho dne)

časování sloves sollen a wollen v préteritu
perfektum
předložky an, aus, in, nach

„Der Krankheitsrap“
„Lawinensätze“

Připravit jednoduchou hádanku – krátkou prezentaci jedné
spolkové země Rakouska. 
Napsat vyprávění na téma Co bys chtěl(a) dělat
o prázdninách? a doplnit ho ilustracemi nebo fotografiemi. 

„Ferien“
(vypracovat leták nebo powerpointovou prezentaci,
představit nabídku pro letní nebo zimní prázdniny)

spojky und, aber, oder, deshalb, außerdem
zápor nie(mals)

„Medien“
„Woran denkst du bei…?“
scrabble
kvíz
„Gewinnspiel“

Uspořádat anketu na téma mé oblíbené médium
a prezentovat výsledky ankety. 
Připravit jednoduchý on-line kvíz.

„Werbung“
(připravit reklamní spot, přehrát reklamu)

opakování „Mach mit!“
„W-Fragen-Spiel“
„Stadt, Land…“
„Rate mal!“
jazykolam

Uspořádat anketu na téma Německo a prezentovat výsledky
ankety.
Připravit rozhovor se známou osobností. 

„Unsere Klassenfahrt“
(vypracovat plakát, vyprávět o školním výletu)
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