Inhalt
Start: Hallo, guten Tag!

7

představit se s abeceda s dny v týdnu s měsíce s roční období s číslovky 0–20 s barvy

Laura

Modul 1
Lektion 1: Und wer bist du?
Wortschatz




12

seznamování s předměty
Grammatik

nábytek
sportovní potřeby
činnosti pro volný čas (1)






Kommunikation

podstatná jména s určitým členem v 1. pádu
časování sloves spielen, kommen, heißen, sein
(ich, du)
předložka aus + město








Lektion 2: Laura klettert gern.
Wortschatz












16
Kommunikation

časování sloves spielen, klettern, singen
(er/sie, wir, ihr)
sloveso sein (er/sie)
slovosled: přísudek ve větách
oznamovacích, otázkách doplňovacích
a otázkách zjišťovacích

Lektion 3: Das machen Freunde zusammen.
Wortschatz













někoho představit
říct, co dělám
říct, co dělám rád/a či nerad/a
něco navrhnout, návrh přijmout
nebo odmítnout
říct, jak trávím čas s kamarády

20

osobní údaje s názvy zemí

Grammatik

činnosti pro volný čas (3)
názvy zemí
sport, hudba

pozdravit a rozloučit se
vyjádřit svůj názor
zeptat se někoho, jak se jmenuje
říct, že něco nevím
představit se
říct, odkud jsem a kde bydlím

koníčky s sport

Grammatik

druhy sportu
činnosti pro volný čas (2)

11

Kommunikation

časování pravidelných sloves
sloveso sein (wir, ihr, sie)
předložka in + město/země
zápor s nicht





říct, kde je nějaké město
říct, že něco nevím
zeptat se někoho, jak se má

Landeskunde Hallo, wir sprechen Deutsch!
Projekt Das ist mein Land!
Auf einen Blick
Wiederholung

24
25
26
28

Simon

Modul 2
Lektion 4: Simon liebt Informatik.
Wortschatz




předměty ve škole
jazyky
činnosti pro volný čas (4)








30

předměty ve škole s jazyky

Grammatik

časování sloves finden, sprechen
sloveso haben
slovosled: podmět a přísudek ve větě
oznamovací
odpověď s doch
předložka am + den

29

Kommunikation






mluvit o svém týdenním programu
a rozvrhu hodin
vyjádřit svůj názor
mluvit o jazykových znalostech
kladně a záporně reagovat na otázky

 vier
Beste Freunde 1 – tschechische Ausgabe | ISBN 978-3-19-101058-4 | © 2014 Hueber Verlag

Inhalt
Lektion 5: Ich brauche einen Kuli.
Wortschatz



Grammatik

seriálové postavy
psací potřeby








části dne s čas

Wortschatz

Grammatik





schůzka s kamarády
činnosti pro volný čas (5)
časové údaje, části dne
čas





Kommunikation

podstatná jména s neurčitým členem
v 1. a 4. pádu
podstatná jména s určitým členem
v 1. a 4. pádu
slovesa se 4. pádem
časování slovesa möchten

Lektion 6: Hast du Zeit?



34

televizní seriál: sci-fi s psací potřeby




něco/někoho pojmenovat
vyjádřit přání

38
Kommunikation

modální slovesa müssen, können
slovosled: věty s modálním slovesem
předložky am + část dne, um + čas






domluvit si s někým schůzku
něco navrhnout, návrh přijmout nebo
odmítnout
vyjádřit časové údaje

Landeskunde Was machst du am Mittwoch um vier?
Projekt Lifestyle tschechischer Jugendlicher
Auf einen Blick
Wiederholung

42
43
44
46

Anna

Modul 3
Lektion 7: Mein Bruder ist einfach super!
Wortschatz










48

rodina s povolání

Grammatik

rodina
názvy povolání
názvy zemí

Kommunikation

přivlastňovací zájmena mein, dein ( j. č.)
2. pád vlastních jmen
předložka aus + země
záporný člen kein v 1. a 4. pádu
tvoření slov: koncovka -in








Lektion 8: Trinken wir einen Karibik-Cocktail?
Wortschatz










časování slovesa mögen
vykání Sie
množné číslo podstatných jmen
přivlastňovací zájmena mein, dein (mn. č.)

52
Kommunikation






Lektion 9: Was isst du gern?
Wortschatz




potraviny (2)
jídla
průběh dne

něco pojmenovat
mluvit o rodině
někoho popsat
mluvit o povoláních
něco předpokládat
říct, odkud pocházím

nápoje s nákupy

Grammatik

nápoje
potraviny (1)
číslovky do 100
ceny

47

říct, co mám/nemám rád/a
vykat
zdvořile pozdravit a rozloučit se
zeptat se na cenu
omluvit se

56

jídlo s průběh dne
Grammatik







časování sloves essen, schlafen
osobní zájmena v 1. pádu (er/es/sie, sie)
slovesa s odlučitelnou předponou aufstehen,
aufräumen, einkaufen
přivlastňovací zájmena sein, ihr
předložky von ... bis

Kommunikation




popsat svůj den
vyjádřit časové údaje
vyjádřit překvapení

Landeskunde Kochst du gern?
Projekt Wir machen ein Foto-Kochbuch.
Auf einen Blick
Wiederholung

60
61
62
64

Grammatikübersicht
Deutsch-tschechische Wortliste

65
77
fünf 

Beste Freunde 1 – tschechische Ausgabe | ISBN 978-3-19-101058-4 | © 2014 Hueber Verlag

