
Němčina pro začátečníky A1-

Podrobný sylabus

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. První kontakty 1 Dobrý den! pozdravy - slovíčka (hallo, guten tag... gute nacht, auf wiedersehen) Guten tag. podstatná jména

pozdravy - komunikace Hallo … členy (der,die,das)

osobní zájmena (ich, wir, du, ihr, er, sie, sie, Sie, es) Mein Name ist… výslovnost (dlouhé, krátké samohlásky)

číslovky 1-10 ( eins, zwei, drei, vier…) Wie bitte?

formulář (der Name, der Fanilianname, die Adresse…)  Auf wiedersehen.

2 Povolání číslovky 11-20 (elf, zwölf, dreizehn, vierzehn...) Ich bin... sloveso být + zápory

sloveso být (ich bin, ich bin nicht, du bist, du bist nicht...) Sie ist... tázací otázky se slovesem být (Ist Peter Student? Wer ist das? )

povolání (der Student, der Lehrer, der Arzt, die Kellner...) výslovnost souhlásek

představování

tázací slova (Wer, Was, Wo, Woher, Wie, Wie alt? )

3 Představování země (Österreich, die Schweiz, Tschechien, Polen...) Wo wohnen Sie? přítomný čas 

jazyky (Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch...) Ich wohne in Hamburg. časování pravidelných sloves ( ich komme, wir kommen...)

rozhovor první setkání (leider, jetzt, auch, oder...) Woher kommt Ihr? výslovnost dvojhlásek, přehlásek

Wir kommen aus Frankreich.

Mein Name ist…

Es freut micht.

4 Opakování (Es) Tut mir leid.

2. Moje rodina 1 Rodina a přátelé moje rodina (der Vater, die Mutter, der Bruder...) přivlastňovací zájmena

přivlastňovací zájmena (ich, du, er, sie, es...) výslovnost napjaté samohlásky

číslovky 20-29

číslovky 30-100

přídavná jména (klein, gut, schlecht, neu...)

2 Kolik je hodin? slovesa (haben, gehen, studieren, fragen...) Wie sagt man „Dobrý den" auf Deutsch? skloňování sloves

dny v týdnu (Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag...) Wie sagt man das auf Englisch? To - Es/Das

moje dny (die Arbeit, die Schule, die E-Mail...) Wie schreibt man Ihr Name?

Kolik je hodin? (nach, vor, halb, Viertel) Natürlich.

3 Osobní údaje slovesa 2 (fahren, lesen, lernen, essen, trinken...)

nepravidelná slovesa (lesen, sehen, sprechen, fahren...) skloňování nepravidelných sloves

osobní údaje (ledig, verheiratet, geschieden, arbeitslos...) zpodstatnělé slovesa + členy

přídavná jména a příslovce (leicht, schwer, langsam, schnell...)

můj koníček (das Reisen, das Kochen, das Lernen...)

4 Opakování

3. Denní režim 1 Ve škole ve škole (der Junge, das Handy, das Geld, der Kuli...) Wie findest du...? množné číslo (die Tasche die Taschen...)

slovesa 3 (treffen, nehmen, schlafen, verstehen...) složeniny (die Fremdsprache...)

nepravidelná slovesa (nehmen, treffen, essen, schlafen) skloňování nepravidelných sloves

slovíčka (wunderbar,ganz,schon, wohin, welche, wo, dann...) slovosled

měnící se členy podle pádu (in der Schule, in die Schule...)

2 Můj den můj den (aufstehen, fernsehen, einkaufen, anrufen...) odlučitelné předpony (Ich sehe oft fern...)

části dne (der Morgen, der Mittag, der Vormittag...) neurčitý člen (ein, eine, ein)

jídla dne (das Frühstück, das Mittagessen, das Abendessen...) Zápor (kein, keine,kein,keine)

můj víkend (die Zeit, der Kaffe, spoelen, ausrufen...)

Jaký je? (lustig, traurig,toll,super, lecker...)

3 V kině v kině (kosten, die Eintrittskarte, beginnen, zahlen..) Kolik to stojí?

číslovky 100-1000 (einhundert,zweihundert...eintausend) Zdvořilá žádost- MÖCHTEN

co si myslíš o? - slovíčka (teuer, billing,spannend...) výslovnost koncového -r

4 Opakování

4. Jídlo a pití 1 Oblíbené jídlo ovoce a zelenina (die Banane, die Orange, die Birne...) Das ist ein Apfel. nulový člen

barvy (rot, gelb, schwarz...) Ich mag Deutsch. Mögen - mít rád

oblíbené jídlo (schmecken, lecker,gern, Lieblings...) Was magst du? výslovnost CH - měkké,tvrdé

co máš rád - slovíčka (gerade, das Leben, gesund, gar...)

2 Nakupování jídlo (das Fleisch, die Butter, der Käse...) koupit x nakupovat (kaufen x einkaufen)

nápoje (da Wasser, die Milch, der Tee...) 4. pád neurčitý člen (einen, eine, ein)

co nakupuješ? (der Supermarkt, der Marktplatz, bezahlen, frisch...) 4. pád přivlastňovací zájmena

3 V restauraci v restauraci (das Brot, das Brötchen, das Müsli...) 4. pád určitý člen

jídelní lístek (die Suppe, das Vorgericht, das Schweinefleisch...) používání určitého a neurčitého členu

4 Opakování

5. Moje bydlení 1 Můj pokoj nábytek - slovíčka 1 (der Stuhl, das Sofa, die Tür...) Wie gefallen Ihnen die Stühle? Geffalen - líbit se

nábytek - slovíčka 2 (das Bett, der Vorhang, das Bild...) Wie gefallen dir die Tische? P - T - K - výslovnost

2 Moje bydlení moje bydlení (das Arbeitszimmer, das Bad, der Balkon, der Flur...) Ich will nach Deutschland fahren. Hier/Da, dort -zde,tady

jaký je jejich dům? - slovíčka (alt, billing,breit,hell, klein...) Was willst du? WOLLEN - časování chtít

MÖCHTEN X WOLLEN

3 Inzerát hledání bydlení (die Anzeige, das Apartment, der Artikel...) KÖNNEN - moci, umět

zajímavý inzerát (besonders, bestimmt, böse, ruhing...) JA/NEIN, DOCH

4 Opakování

6. Volný čas 1 Cestování dopravní prostředky (das Auto, der Zug, der Bus, die Metro...) Ihm/auf Urlaub sein. minulý čas - perfektum

dovolená (die Fahrkarte, gucken, das Handy, die Karte...) Urlaub nehmen. perfektum: příčestí minulé

In Urlaub fahren. slovesa- vzít, jet, jíst

2 Počasí počasí (da Wetter, die Temperatur, der Wind, der Schnee...) Ein Urlaum em Meer. příčestí minulé- SEIN

psí počasí ( das Grand, bewölkt, warm, kalt...) Ferien haben. Jel jsem, šel jsem

světové strany (der Norden, der Süd...) skupiny slov - IN, IM, AM, UM

roční doby (der Frühling, der Sommer...) slovesa - potkat, číst, jezdit (treffen, lesen, fahren)

3 Volný čas a koníčky koníčky ( die Freizeit, das Hobby, der Brief...) Was sind deine Hobbys? časové údaje - včera, předevčírem, minulý týden

čas na párty (die Disko, grillen, joggen, schwimmen...) Was mechen Sie in der Freizeit? slovní přízvuk

Maine Hobbys sind...

4 Oddych a opakování

7. Goethe A1 1 Wortschatz, Wortschatz über alles Opakování učiva celého kurzu. Opakovací 

2 Ich bin ausländer...  kapitola studenta metodicky připraví 

3 Leben und wohnen  k vykonání mezinárodní zkoušky z německého 

4 Los! jazyka.

Němčina pro začátečníky A1- je určena pro studenty, kteří se s němčinou setkávají poprvé. Tento kurz je jakýmsi základním stavebním kamenem pro další studium německého jazyka. Kurz se soustředí 

na zvládnutí základní slovní zásoby, gramatiky a frází. Zároveň procvičuje všechny jazykové dovednosti - čtení, poslech, mluvený a písemný projev. Výstupní úroveň kurzu je A1-. Po dokončení kurzu jsou 

studenti schopni porozumět základním německým slovům a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně týkají jejich osoby a blízkého okolí. Jsou schopni vést jen velmi jednoduchou a prostou 

konverzaci s mluvčím. Sami dokážou vyjádřit pouze základní myšlenky o sobě a své rodině. Kurz je vhodný pro uživatele od 11 let.                                               

V první kapitole se studenti naučí pozdravy, se 

kterými se setkávají během dne. Seznámí se s 

osobními zájmeny, podstatnými jmény a 

používáním členů. Aktivně si procvičí hláskování a 

číslice od 1 do 10 a základní slovíčka k vyplnění 

formuláře. A v neposlední řadě se naučí 

výslovnost dlouhých a krátkých samohlásek a 

výslovnost souhlásek,dvojhlásek,přehlásek.

V této kapitole se studenti naučí pojmenovat 

jednotlivé členy rodiny a vyjádřit se o jejich 

charakteristických vlastnostech pomocí přídavných 

jmen. Studenti se naučí vyjádřit čas, které ukazují 

klasické i digitální hodiny a dokáží vyjádřit nápň 

svého dne a jejich koníčky.

Tato kapitola se zaměřuje na slovíčka denního 

režimu. Od povinností ráno až po odpočinek 

odpoledne. Studenti se naučí další část 

nepravidelných sloves, naučí se kolik co stojí a 

zdvořile o cokoliv požádat. Ve cvičeních si aktivně 

procvičí  neurčité  a měnící se členy. Seznámí se 

také se zápory, slovosledem ve větě a 

složeninami. Na konec kapitoli se naučí výslovnost 

koncového -r.

V této kapitole se studenti naučí slovní zásobu 

spojenou s nakupováním všech surovin včetně 

svého oblíbeného jídla. Druhy ovoce a zeleniny a 

co mají a nemají rádi. Budou schopni navštívit 

restauraci ve které porozumí a objednají si z 

jídelního lístku. Seznámí se s nulovým členem a 

slovesem Möchten. Procvičí a připomenou si 

používání 4. pádu a používání určitého a 

neurčitého členu.

Slovní zásoba v této kapitole umožní studentům 

hovořit o jejich bydlení a rozšíří si slovní zásobu 

týkající se jejich pokoje. V případě, že budou 

shánět nové bydlení, budou schopni inzerát 

vypsat nebo na něj odpovědět. Studenti se naučí 

používat sloveso Geffalen, Wollen, Können. 

Aktivně si procvičí rozdíli mezi Hier/Da, dort a 

ja/nein, doch. A na závěr se naučí výslovnost P-T-

V poslední kapitole se studenti seznámí se slovíčky 

týkající se cestování,počasí, jejich koníčků a 

volného času. Procvičí si fráze s těmito slovíčky 

spojené a vyjádření časových údajů. Studenti se v 

této kapitole naučí používat minulý čas, příčeestí 

minulé a užití slova SEIN ve větě.  


