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Úvodem 3
Základní pravidla německé výslovnosti 6
Lekce Komunikativní dovednosti / Výslovnost                Mluvnice

Hallo, wie geht es? 9
Pozdravit, představit sebe i jiné, uvítat někoho, 
navázat kontakt, říci o sobě základní údaje.
Výslovnost: nepřízvučné -el, -er, -en

Přítomný čas slabých sloves
Přítomný čas sloves haben a sein
Vykání; Slovosled věty oznamovací
Slovosled věty tázací

Die Stadt 21
Orientovat se ve městě, zeptat se na cestu, 
vysvětlit cestu pěšky i dopravními prostředky, 
poprosit a poděkovat
Výslovnost: nepravidelný přízvuk

Člen určitý a neurčitý
Silné skloňování podstatných jmen
Předložky se 3. pádem
Základní číslovky

Meine Familie 31
Představit členy své rodiny, jejich práci, záliby 
a koníčky. 
Výslovnost: dlouhé e a o; ö a ü

Skloňování podstatných jmen v množném 
čísle
Skloňování přivlastňovacích zájmen
Způsobová slovesa
Přídavné jméno v přísudku

Wo ich wohne 43
Popsat různé typy bydlení, jejich výhody 
a nevýhody.
Výslovnost: p, t, k; nepravidelný přízvuk

Předložky se 3. a 4. pádem
Zápor nein a nicht
Vyjadřování zájmena „svůj“ v němčině
Skloňování tázacích zájmen wer a was

Im Schnellimbiss 59
Zeptat se na restauraci, objednat si oběd, 
popsat různé stravovací návyky.
Výslovnost: neznělé hlásky před znělými; 
hláska -ich-

Přítomný čas silných sloves
Rozkazovací způsob
Zápor kein
Skloňování osobních zájmen
Neurčité zájmeno man

Unsere Freizeit 73
Popsat různé druhy trávení volného času, další 
záliby a koníčky.
Výslovnost: cizí slova; sp a st na začátku slova 
a kmenové slabiky

Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými 
předponami
Zvratná slovesa
Souvětí souřadné

Im Hotel 85
Objednat si ubytování v hotelu,
informovat se u recepčního na snídani, 
prodloužení pobytu, parkování; zaplatit pobyt.
Výslovnost: nepřízvučné -el, -er, -en; koncové -r

Předložky se 4. pádem
Vazba es gibt; Slovosled předmětů 
vyjádřených osobními zájmeny
Základní číslovky od 20 výše

Was ziehe ich an? 97
Hovořit o módě a oblékání, popsat svůj vztah 
k módě.
Výslovnost: hláska -ng-; dlouhé e a o

Skloňování přídavných jmen po určitém 
a neurčitém členu
Bezespojkové věty
Doch v kladné odpovědi na zápornou otázku
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Mein Alltag 111
Popsat svůj běžný všední den i víkend; vyjádřit 
časové údaje.
Výslovnost: p, t, k; klesavá intonace otázky 
doplňovací

Další druhy číslovek
Časové údaje
Údaje hodin

Dreimal über den Urlaub 123
Hovořit o různých možnostech trávení 
dovolené.
Výslovnost: názvy zemí; h označující délku

Zeměpisná jména
Časové údaje ve 4. pádě

Wie bleibe ich fi t? 135
Vylíčit svou životosprávu a své sportovní 
aktivity.
Výslovnost: -an-

Perfektum slabých sloves
Slovosled věty vedlejší
Slovosled věty hlavní po větě vedlejší

Eine eigene Firma 147
Hovořit o své práci a různých možnostech 
podnikání.
Výslovnost: nepravidelný přízvuk

Préteritum slabých sloves
Préteritum způsobových sloves
Préteritum pomocných sloves
Skloňování zájmen jemand a niemand

Shoppen im Supermarkt
In der Abteilung für Feinkost 161

Nakupovat potraviny, hovořit o svém nákupu 
v supermarketu, popsat nákupní zónu.
Výslovnost: stoupavá intonace otázky zjišťovací

Údaje míry, hmotnosti a množství po 
číslovkách
Zpodstatnělá přídavná jména po etwas, 
nichts, viel, wenig a alles
Přísudkové sloveso po číslovkách

Meine monatlichen Ausgaben 171
Popsat své měsíční výdaje a hovořit o svých 
fi nančních problémech.
Výslovnost: p, t, k

Vazby sloves
Zájmenná příslovce
Slabé skloňování podstatných jmen

Skiurlaub in den Alpen 183
Informovat se na zimní ubytování
v Alpách; popsat svou zimní dovolenou
Výslovnost: dlouhé ö a ü; přízvuk cizích slov

Minulé časy vybraných silných sloves
Perfektum pomocných sloves
Člen neurčitý a nulový

Entdecke Deutschland! 195
Informovat se na turisticky zajímavé oblasti 
Bavorska; seznámit se s možnostmi dovolené na 
Rujáně.
Výslovnost: nepřízvučné -el, -er -en; hláska -ich-

Vztažné věty
Přídavná jména zeměpisná na -er
Příslovce dort – dorthin a her – hierher

Klíč ke cvičením a k testům 211
Abecední německo-český slovníček 223
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Po každé čtvrté lekci následuje opakovací test.
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