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Úvodem 3
Lekce Komunikativní dovednosti / Výslovnost                Mluvnice

Warum ich Deutsch lerne 7
Formulovat důvody, proč se učit němčině,
a názory, jak se jí naučit co nejefektivněji.
Výslovnost: nepravidelný přízvuk

a)  Infi nitiv s zu po podstatných a přídavných 
jménech

b) Infi nitiv s zu po slovesech
Tvoření podstatných jmen skládáním

Gleiche Eltern – unterschiedliche Kinder 19
Charakterizovat osoby, jejich povahové 
vlastnosti a vzhled.
Výslovnost: dlouhé ö a ü

Stupňování příslovcí
Stupňování přídavných jmen

Erkältet 31
Popsat nejběžnější typy onemocnění a objednat
se u lékaře. Charakterizovat sedavý způsob
života a civilizační choroby.
Výslovnost: stoupavá intonace otázky zjišťovací

Minulé časy silných sloves
1. skupina silných sloves ie – o – o
Tvar würde + infi nitiv

Ein gastronomischer Spaziergang 43
Objednat si jídlo a občerstvení v restauraci,
kavárně a u stánku. Vylíčit naše stravovací
návyky.
Výslovnost: cizí slova

Minulé časy silných sloves
2. skupina silných sloves ei – ie – ie
a)  Konjunktiv préterita způsobových 

a pomocných sloves
b) Konjunktiv préterita silných sloves

Eine Woche in Trier 57
Napsat dopis o návštěvě v Německu.
Porozumět popisu důležitých německých
pamětihodností. Orientovat se ve městě,
dotazovat se na cestu a vysvětlit ji.
Výslovnost: dlouhé e a o

Minulé časy silných sloves
3. skupina silných sloves a au

ie

Verkehrsunfall 69
Vylíčit dopravní nehodu a vysvětlit své nároky
na auto.
Výslovnost: neznělé hlásky před znělými

Minulé časy silných sloves

4. skupina silných sloves i – a
e
u
o

Lebenslauf 81
Formulovat vyprávěcí a tabelární životopis.
Vyprávět o svých zkušenostech jako au pair.
Napsat žádost o praxi v hotelu v Německu.
Výslovnost: cizí slova

Minulé časy silných sloves
5. skupina silných sloves e – a e

oNepravidelná slovesa

Was ziehe ich an? 93
Vyprávět o turisticky atraktivních místech ČR
i negativních jevech v našem cestovním ruchu.
Výslovnost: hláska -r-

Smíšená slovesa
Trpný rod
Vazba sein + příčestí minulé
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Mein Alltag 109
Hovořit o dnešní kriminalitě a krádežích
v supermarketech.
Výslovnost: hláska -ng-, -an-

Časové věty

Zuerst das Leben genießen 119
Vylíčit současné trendy v rodině a formy
rodiny.
Popsat svou rodinnou situaci.
Výslovnost: hláska -š-

Budoucí čas
Vedlejší věty s „aby“ v němčině
Vazba infi nitivu s zu a um + zu

Das Beste aus Österreich 133
Informovat se na turisticky zajímavé oblasti
Rakouska a seznámit se s nabídkou
prodlouženého víkendu ve Vídni.
Výslovnost: nepravidelný přízvuk

sein a haben + infi nitiv s zu
Vyjadřování části z celku pomocí von

Hobbys mit Problemen 143
Vyprávět o nejrůznějších koníčcích
a možnostech trávení volného času včetně
počítačů a internetu.
Výslovnost: p, t, k

Vyjadřování českého „už + zápor“
Množné číslo podstatných jmen
Superlativní tvary příslovcí

Dreimal Prag 159
Vylíčit vztah různých typů lidí k životu v Praze,
pojmenovat pražské pamětihodnosti a ukázat 
k nim cestu.
Výslovnost: cizí slova

Skloňování přídavných jmen po zájmenech
a číslovkách
Zpodstatnělá přídavná jména
Přívlastek s předložkou von

Aktive Erholung 171
Pohovořit o charakteristickém jevu našeho
životního stylu – chatě. Seznámit se s oblíbeným
trávením volného času v Německu.
Výslovnost: ráz u slabik nebo slov

Příčestí přítomné a minulé
Dvojité souřadicí spojky

Die Schweiz in Kürze 185
Informovat se o turistických zajímavostech
Švýcarska a švýcarské mentalitě.
Výslovnost: rozlišování i – ü a e – ö

Perfektum způsobových sloves
Porušování větného rámce

Was tun Sie für Ihre Umwelt? 197
Diskutovat o znečišťování životního prostředí
a možnostech jeho ochrany. Porovnat život ve
městech a na venkově.
Výslovnost: neznělé hlásky před znělými

Předložky se 2. a 3. pádem
Konjunktiv plusquamperfekta

Klíč ke cvičením a k testům 211
Abecední německo-český slovníček 222
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Po každé čtvrté lekci následuje opakovací test.
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