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Lekce Téma Řečové dovednosti 

1
Shoppingtour

(10 hodin)

Shopping-Center
Einkaufen
Verabredung
Kinobesuch
Zustimmung und Ablehnung

Přečíst anketu na téma nákupní centrum. Vybrat správné dokončení vět podle obsahu rozhovoru.

Rozumět rozhovoru na téma společný program. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu
rozhovoru.

Napsat jednoduchý rozhovor na téma nakupování dárku.

Pojmenovat obchody a zboží v nákupním centru. Koupit dárek v obchodě a vstupenku do kina.
Domluvit si společný program s kamarádem. Vyjádřit souhlas nebo nesouhlas.

2
Zu Hause
(10 hodin)

Wohnort
Wohnräume
Freizeit
Haustiere
Pflichten

Přečíst rozhovor na téma bydlení, volný čas a povinnosti. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu
rozhovoru.

Rozumět jednoduchému vyprávění na téma bydlení, volný čas a povinnosti. Doplnit do textu
chybějící informace.

Napsat jednoduché vyprávění na téma můj domov (bydlení, domácí zvířata, volný čas, povinnosti).

Zeptat se kamaráda a odpovědět na jeho otázky (bydlení, volný čas, povinnosti). Pojmenovat
jednotlivé místnosti a některá zvířata.

3
Essen und 

Trinken
(10 hodin)

Geschenke
Weihnachtsmarkt
Einkaufen
Essgewohnheiten
Weihnachtsfeier
Bitte und Dank

Přečíst anketu na téma jídelní zvyklosti. Vyhledat v textu odpovědi na otázky.

Rozumět rozhovoru mezi prodavačem a zákazníkem u stánku s občerstvením na vánočním trhu.
Vybrat správnou odpověď na otázku a správné dokončení vět podle obsahu rozhovoru.

Napsat pozvánku na vánoční oslavu. Sestavit svůj oblíbený jídelníček a napsat jednoduché vyprávění
o svých jídelních zvyklostech.

Vést s kamarádem rozhovor na téma jídelní zvyklosti, oblíbené jídlo. Koupit si jídlo a pití
na vánočním trhu. Připravit program na vánoční oslavu. Vyjádřit prosbu a poděkovat.

4
Gesund bleiben

(10 hodin)

Körperteile
Beschwerden und Krankheiten
Gesunde Lebensweise
Entschuldigung

Přečíst jednoduché sdělení na téma zdravý životní styl. Vybrat správné dokončení vět podle obsahu
textu.

Rozumět zprávám na telefonním záznamníku a podle obsahu sdělení přiřadit k jednotlivým osobám
správný obrázek. Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu zprávy.

Písemně se omluvit kamarádovi a dospělému. Napsat jednoduché vyprávění o svém životním stylu.

Pojmenovat některé části lidského těla a vyjádřit, co mě bolí. Zeptat se kamaráda a odpovědět na
jeho otázky (zdravý životní styl, zdravotní potíže). Omluvit svou nepřítomnost.

5
In und out

(10 hodin)

Geburtsdatum
Geburtstagsparty
Kleidung
Farben
Taschengeld
Freude und Überraschung

Přečíst hodnocení módní policie a přiřadit je podle obsahu ke správným fotografiím.

Rozumět anketě v rozhlase na téma oblečení. Vybrat slova, o kterých se hovoří na nahrávce.
Rozhodnout o správnosti vět podle obsahu textu. 

Napsat kamarádovi odpověď na e-mail na téma oslava narozenin.

Říci, kdy mám narozeniny. Zeptat se kamaráda a odpovědět na jeho otázky (oslava narozenin,
oblečení, kapesné). Koupit si oblečení. Vyjádřit radost a překvapení.

6
Stadtrundgang

(10 hodin)

Gebäude in der Stadt
Postleitzahl
Anrede
Wegbeschreibung
Berlin
Wiederholen (Wohnen,
Essgewohnheiten, Gesunde
Lebensweise, Körper, Kleidung,
Einkaufen)

Přečíst rozhovor s turistou v Berlíně. Doplnit do schématu chybějící informace.

Rozumět rozhovoru na téma orientace ve městě. Očíslovat slova podle pořadí na nahrávce. Vybrat
správnou odpověď na otázku.

Napsat kamarádovi pohled z Berlína.

Oslovit kamaráda a dospělého a zeptat se na cestu. Jednoduše popsat cestu. Pojmenovat důležité
budovy ve městě.
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Gramatické učivo Hry, písně, říkadla Projekt  

skloňování přivlastňovacích zájmen (1. a 4. pád)
časování sloves können a müssen v přítomném čase
předložka für
slovosled

„Mach mit!“
„Tauschbörse“
„Bäumchen, wechsle dich!“

Navrhnout reklamní leták nákupního centra.
Připravit program kina.

„Unser Shopping-Center“
(vypracovat plakát, prezentovat nové nákupní centrum,
koupit dárek v obchodě a vstupenku do kina, domluvit si
s kamarádem společný program)

skloňování podstatných jmen v singuláru (1., 3. a 4. pád)
vazba es gibt
časování sloves dürfen a mögen v přítomném čase
slovosled

„Unsere verrückte Familie“
jazykolam
„Stille Post“
bingo
pantomima

Uspořádat anketu na téma domácí zvířata a sestavit graf
z výsledků ankety.

„Meine Traumwohnung“
(vypracovat plakát, prezentovat ideální bydlení, vyprávět
o volném čase)

skloňování přivlastňovacích zájmen v singuláru (1., 3. a 4. pád)
časování sloves essen a nehmen v přítomném čase
časové údaje

„Fröhliche Weihnacht“
„Das Weihnachtsspiritual“
„Das Krippenspiel“
scrabble
domino
běžecký diktát
divadelní představení

Navrhnout reklamu na vánoční zboží.
Navrhnout pozvánku na školní vánoční besídku.

„Unsere Weihnachtsfeier“
(uspořádat vánoční besídku: přivítat hosty, nabídnout
občerstvení, zazpívat koledy, zahrát divadelní představení)

časování sloves haben a sein v préteritu
předložka in
předložky bei, zu
zápor nichts

„Die Heiligen Drei Könige“
„Der Krankheitsrap“
„Inge ist krank“
pexeso
monopoly
pantomima

Vypracovat plakát a představit svou rodinu (dárky, záliby).
Vypracovat dotazník na téma zdravý životní styl.

„Medi-Day“
(uspořádat den zdraví: připravit společnou snídani, hrát hry
zaměřené na téma zdraví, dramatizovat rap)

datum narození
časování slovesa einladen v přítomném čase
časování sloves sollen a wollen v přítomném čase

„Die Jahresuhr“
„Zum Geburtstag viel Glück!“
„In und out“
„Irrenhaus“

Napsat pozvánku na narozeninovou party.
Navrhnout model na módní přehlídku a představit ho.
Uspořádat anketu na téma kapesné a sestavit graf z výsledků
ankety.

„Modenschau“
(uspořádat módní přehlídku: přivítat hosty, představit
modely, nabídnout hostům občerstvení, uspořádat bleší trh)

číslovky 100–1000
rozkazovací způsob
předložky bei, nach, von, zu
předložky durch, für

„Mach mit!“
„Rippel-Dippel“
„Woran denke ich?“
limeriky
scrabble
pexeso
kvarteto

„Zu Besuch in Berlin“
(připravit návštěvu Berlína: vyhledat informace na internetu;
navrhnout a postavit model centra Berlína; vést rozhovory
s turistou v Berlíně, v obchodě, u stánku s občerstvením
a u pokladny v kině)


