
1000 německých slovíček

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA POPIS KAPITOLY

1. Člověk 1 Moje Rodina Moje rodina (Vater, Sohn, Schwester, …)

Moje rodina (Neugeborene, Pflegeltern, Waise, …)

2 Mé záliby Mé záliby (Innenaktivitäten, Freizeit, Entspannung, …)

Mé záliby (Schwimmen, Fremdsprachen lernen, Schlafen, …)

3 Vlastnosti a emoce Vlastnosti a emoce (Trauer, Fröhlichkeit, Natur, …)

Vlastnosti a emoce (respektvoll, pessimistisch, traurig, …)

4 Profese a povolání Profese a povolání (Beruf, Angestellte, selbständig, …)

Profese a povolání (Taucher, Wischenschafftler, Sänger, …)

2. U nás doma 1 Náš dům Náš dům (vorhang, konferenztisch, wand, …)

Náš dům (arbeitszimmer, vorraum, türklingel ,…)

2 Kuchyně Kuchyně (esstisch, kühlschrank, wasserkocher, …)

Kuchyně (pfanne, tasse, glas, ...)

3 Dílna Dílna (dose, farbtopf, sägemehl, …)

Dílna (holzspanwerkstoff, kunststoff, zerbrechlich, …)

4 Zahrada Zahrada (himmel, zaun, rasen, …)

Zahrada (harke, umgraben, blätter rechen, …)

3. Svět kolem nás 1 Ve víru velkoměsta Ve víru velkoměsta (vorstadt, lebensbedingungen, heimatstadt, …) 

Ve víru velkoměsta (fußgängerübergang, obus, bagger, ...)

2 Příroda a venkov Příroda a venkov (tal, schlucht, wüste, ...)

Příroda a venkov (grüngürtel, birke, weide, …)

3 Dovolená u moře Dovolená u moře (reiseplan, aufenthalt, sehenswürdigkeit, …)

Dovolená u moře (reisepass, impfung, versicherung, ... )

4 Říše zvířat Říše zvířat (raubtier, mischling, kriechtier, …)

Říše zvířat (pinguin, strauß, schildkröte, …)

4. Moje tělo 1 Moje tělo Moje tělo (handfläche, schulter, wade, …)

Moje tělo (lunge, niere, gallenblase, ….)

2 Šaty dělají člověka

3 Jste to, co jíte

4 Ve zdravém těle, zdravý duch

Šaty dělají člověka (ausziehen, abendkleid, tragen , …)

Šaty dělají člověka (hohe Absätze, turnschuhe, schuhe, …)

Jste to, co jíte (kalorienarme Kost, gekochte Eier, gesunde Kost , …)

Jste to, co jíte (erbse, rhabarber, petersilie, …) 

Ve zdravém těle, zdravý duch (wettbewerb, aufforderung, spiel, …)

Ve zdravém těle, zdravý duch ( kurort, sonnenschutzcreme, Ballaststoff, 

…)

Kurz 1000 anglických slovíček je zaměřený pouze na výuku a rozšíření slovní zásoby a zahrnuje celou řadu gamifikačních prvků, které vycházejí z nejmodernějších 

poznatků psychologie. Kuz obsahuje 4 hlavní kapitoly a 4 podkapitoly, ve kterých se seznámíte se slovíčky, která používáte každý den, ale i s těmi méně známými.

V první kapitole se studenti naučí 

slovíčka, týkající se rodiny, zálib, 

vlastností a emocí. Poslední 

podkapitola je věnována profesím a 

povoláním, se kterými se můžeme 

setkat v běžném životě.

Ve druhé kapitole se studenti mimo jiné 

naučí slovíčka v oblasti domova a jeho 

vybavenosti. Kapitola se také zabývá 

slovíčky, které jsou zaměřeny na 

zahradu a zahradní nářadí.

V této kapitole si rozšíříme slovní 

zásobu o slovíčka v oblasti velkoměsta, 

přírody a venkova. Další podkapitoly 

jsou zaměřeny na dovolenou u moře a 

zvířatům. 

V poslední kapitole se studenti naučí 

slovíčka zaměřena na lidské tělo, 

oblečení, stravu a sport.


