
Němčina pro začátečníky A1+

KAPITOLA LEKCE SLOVNÍ ZÁSOBA FRÁZE GRAMATIKA POPIS KAPITOLY

1. Zaměstnání 1 Zaměstnání a práce zaměstnání a práce 1 (der Empfangschef, der Architekt, der Direktor...) Ich arbeite als Ärztin. minulý čas - perfektum

zaměstnání a práce 2 (angestellt, arbeitslos, der Bereich...) Ich habe einen Job als Flugbegleiterin. minulý čas - préteritum BÝT

Ich bin selbstständig. BERUF / ARBEIT

Ich bin berufstätig. časové údaje a předložky (um, am, im, letztes...)

minulý čas - préteritum MÍT

2 Jazykový pobyt v zahraničí časové údaje (der Tag, die Woche, letztes Jahr ...) vajádření názoru

jazykový pobyt v zahraničí (beschäftigt, zufrieden, streng, der Stress...) časové předložky - VOR, SEIT

časová předložka FÜR

3 Podnikání podnikání 1 (das Unternehmen, verdienen, erfolgreich, beliebt...)

podnikání 2 (der Friseur, anwerben, hoffentlich, möglich...)

4 Opakování

2. Ve městě 1 Město a kultura ve městě (die Geschichte, die Gastronomie, lebendig, der Einwohner...) In Berlin gibt es viele Restaurants zájmeno - MAN (výjadření neurčité osoby)

bydlení (billig, teuer, preiswert, vermieten...) Man kann in Berlin viele Theater besuchen. datum + řadové číslovky

Kommen sie vorbei! modální slovesa - MUSET, SMĚT

rozkazovací způsob

2 V cizím městě památky (die Sehenswürdigkeit, der Eintritt, die Gebühr...) Wie bitte?

zákazy a povolení (erlaubt, verboten, rauchen, Hunde mitnehmen...) Was kann ich für Sie tun?

na ulici (der Stadtplan, umsonst, weit, Entschuldigung...) Darf ich Sie etwas fragen?

3 Hotel hotel (das Hotel, die Jugendherberge, das Hotelzimmer...) Was bedeutet die Jugendherberge?

ubytování (zur Verfügung stehen, bieten, das Mehrbettzimmer...) Können Sie das bitte erklären?

formulář (die Ankunft, die Abreise, das Geburtsdatum, ausfüllen...) Können Sie das bitte wiederholen?

Wie bitte?

Das habe ich nicht verstanden.

4 Opakování

3. Zdraví 1 Liské tělo části těla 1 (der Mund, die Nase, das Ohr, der Zahn, das Auge...) Mein Bein tut weh. přivlastňovací zájmena

části těla 2 (der Arm, der Bauch, das Bein, der Hals...) Seine Ohren tun weh. přivlastňovací zájmena 4.pád

2 U lékaře zdraví (gesund, die Gesundheit, krank, der Schmerz...) Ich bin krank. modální sloveso - SOLLEN (mít za povinnost)

nemoci (das Fieber, der Schnupfen, husten, die Rückenschmerzen...) Bleiben Sie ein paar Tage im Bett. časování MÖGEN (mít rád)

Sie müssen zu Hause bleiben.

Sie sollen viel trinken.

Gehen Sie zum Arzt!

3 Zdravý životní styl lidé (ungesund essen, turnen, klein, dick, dünn...) Ich brauche bitte einen Termin für Untersuchung.

domluvení termínu (vereinbaren, absagen, drigend, leider...) Ich möchte den Termin verschieben.

Ich muss den Termin absagen.

Es ist drigend.

4 Opakování

4. Na cestě 1 Cestování cestování (der Flughafen, das Flugzeug, der Bus, das Taxi...) Der Zug hatte keine Verspätung. předložky se 3. pádem (aus, bei, mit, nach, seit...)

kolem světa (der Fahrplan, der Geldautomat, die Grenze...) Der Kiosk ist gerade hinter dem Ausgang. 3. pád - dativ

2 Kde to je? na cestě 1  (die Abfahrt, die Ankunft, das Gleis...) Kann ich der Frau am Schalter fragen? místní předložky (an, auf, hinter, in, neben ...)

na cestě 2 (der Schalter, das Ticket, weit, aussteigen...) Der Zug läuft auf Gleis drei ein. neurčitý člen 3. pád

Steigen Sie ein! spojování předložek + členů

Entschuldigung, ich suche … místní předložky 2

3 Kam jdete? ve městě (die Ecke, die Ampel, die Kreuzung, der Laden...) Tut mir leid, ich bin fremd hier. 4. pád členy určité a neurčité

mapa (links, rechts, geradeaus, drüben...) Gehen Sie geradeaus. 3. a 4. pád

4 Opakování

5. Nákupy 1 Obchodní dům obchodní dům (das Kaufhaus, das Elektrogeschäft, die Drogerie...) Ich arbeite von Montag bis Freitag. zájmena ve 3. pádu

nákupy (einkaufen, shoppen, reduziert, verbilligt...) Bis morgen können wir die Brille reparieren. slevesa se zájmeny 

2 Oblečení oblečení 1 (die Bluse, das Hemd, das T-Shirt...) který - WELCHER

oblečení 2 (der Gürtel, der Schuh, die Größe, modisch...) tento - DIESER

stupňování přídavných jmen a příslovcí

pravidelné stupňování

3 V obchodě v obchodě (reklamieren, zurückgeben, der Zettel, erledigen...) od, do - VON, BIS

v kanceláři (der Chef, die Sekretärin, das Papier, der Drucker...) nepravidelné stupňování

lepší, dražší, delší (hart, hoch, kalt, lang...)

4 Opakování

6. Svátky 1 Oslavy oslavy (das Geschenk, die Überraschung, feiern...) ein runder Geburtstag řadové číslovky 1-100 v 1.pádu j.č.

zum Geburtstag gratulieren řadové číslovky - koncovky, tvorba 4. pádu

2 Svátky svátky (das Weihnachten, es weihnachtet, das Ostern...) Wann hast du Geburtstag? spojka DENN - neboť, protože

co plánuješ ? (bummeln, Das klingt gut, Genua, etwas vorhaben...) Alles Gute zum Geburtstag! zájmena 4. pád

Frohe Weihnachten.

3 Svatba svatba (die Verlobung, der Bräutigam, der Ehemann, die Braut...) Frohe Ostern.

Ein gutes neues Jahr

Ich freue mich auf dich.

Glückwünsche zur Verlobung

4 Opakování Herzlichen Glückwunsch zu Eurer Hochzeit!

Bitte geben Sie Bescheid bis Freitag.

die Silberhochzeit, silberne Hochzeit

7. Opakování 1 1. týden Opakování učiva celého kurzu. Opakovací 

2 2. týden  kapitola studenta metodicky připraví 

3 3. týden  k vykonání mezinárodní zkoušky z německého 

4 4. týden jazyka.

Vorbereitung fürs zertifikat

Němčina pro začátečníky A1+ je určena pro studenty, kteří se s němčinou již setkali, ale jsou stále v začátcích (věčný začátečník). 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  vést jednodušší konverzaci v německy mluvících zemích, porozumět základním německým slovům 

a velmi jednoduchým větám, které se bezprostředně týkají jejich osoby i vzdálenějšího okolí. Sami dokážou vyjádřit i složitější myšlenky o sobě a své rodině. Kurz je členěn na 7 kapitol, které jsou dále děleny do 28 podlekcí.                                              

V první kapitole se studenti seznámí se slovní 

zásobou v zaměstnání, naučí se slovíčka se 

kterými se setkají v zahraničí a nebo v podnikání. 

Naučí se vyjádřit časové údaje. Aktivně si procvičí 

spoustu frází týkající se práce a zaměstnání. 

Zoopakují si minulý čas a naučí se ho používat se 

slovesem BÝT a MÍT. Nakonec je praktická cviční 

seznámí s časovými předložkami, které najdou i v 

poslechu a čtení. 

Tato kapitola se zaměřuje na město a kulturu, 

slovní zásobu týkající se cizího města a hotelu. 

Studenti se naučí vyplnit formulář i s datumem a 

naučí se používat řadové číslovky. Zákazy a 

povolení se praktici naučí  v průběhu učení 

rozkazovacího způsobu. A žádný problém 

nebudou mít ani s dalšími modálními slovesi 

MUSET a SMĚT.

V této kapitole se studenti seznámí komletně s 

lidským tělem a slovíčky s tím spojenými. Naučí se 

jaká slovíčka a fráze použít u lékaře a jak si 

domluvit termín návštěvy. Se zdravým životním 

stylem se seznámí v poslechu a následně si ho 

aktivně procvičí. Hravou formou se naučí 

přivlastňovací zájmena a jejich spojení se 4. 

pádem. Ke konci se zaměří na modální sloveso 

SOLLEN a časování slovesa MÖGEN. 

Studenti se v této kapitole naučí slovní zásobu 

spojenou s cestováním a mapami. Ať vyrazí jen 

tak na cesty, nebo třeba nacestu kolem světa 

slovní zásoba jim nebude scházet ani tady. Naučí 

se jaké fráze v těchto případech používat. Aktivně 

si procvičí 3. a 4. pád a předložky v těchto 

pádech. A kdyby to stále bylo málo, nebude 

chabět ani diktátk, poslech či čtení.

Slovní zásoba v této kapitole umožní studentům 

hovořit o nákupech, nakupování a jejich oblečení, 

naučí se slova spojena s obchodním domem a 

kanceláří. Studenti se naučí zájmena a slovesa s 

nimi spojené. Naučí se také zájmeno WELCHER, 

DIESER. Aktivně si prodvičí stupňování přídavných 

jmen a příslovcí a nepravidelné stupňvání. A 

seznámí se s použítím časového údaje od, do.

Poslední kapitolou uzavřeme ve velkém stylu, 

studenti se naučí slovní zásobu spojenou s 

oslavami, svátky, svatbou. Naučí se mluvit o tom 

co mají v plánu a připomenou si zájmena ve 4. 

pádě. Aktivně si procvičí a naučí se řadové číslovky 

1-100, jejich koncovky a tvorbu v konkrétních 

pádech. A nakonec se naučí používat spojku 

DENN.


