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Úvodem 3
Lekce Komunikativní dovednosti                                        Mluvnické a lexikální jevy 

In einer fremden Stadt 7
Orientovat se ve městě, zeptat se různými 
způsoby na cestu, popsat cestu a sjednat si 
schůzku. Domluvit se v nejrůznějších podnicích 
služeb.
Lederhosen oder Kuckucksuhr
Quando (píseň)

Opakování: Přítomný čas sloves (slabá 
slovesa, silná slovesa, pomocná slovesa, 
způsobová slovesa a sloveso wissen)
Nově: 1. Zvláštní významy způsobových 
sloves 
allein, selbst

Mein Wochenendeinkauf 21
Popsat svůj pravidelný nákup v supermarketu. 
Vylíčit své nákupní zvyklosti a zkušenosti.
Gern gesehene Kunden

Opakování: Přítomný čas sloves (zvratná 
slovesa, slovesa s předponami)
Nově: 2. Předpony někdy odlučitelné, někdy 
neodlučitelné
viel, sehr

Was soll ich machen? 33
Vylíčit různé osobní a pracovní problémy.
Wer hat recht?
O nein, o nein, o nein (píseň)

Opakování: Préteritum a perfektum sloves 
(slabá slovesa, pomocná slovesa, způsobová 
slovesa a sloveso wissen) 
Nově: 3. Plusquamperfektum
pünktlich, genau

Meine Geschichte 47
Vyprávět své i cizí příběhy, historky a zážitky.
Vyjadřovat přání.

Opakování: Préteritum a perfektum silných 
sloves (I. část)
Nově: 4. Věty přací
5. Věty účinkové
erkennen, kennenlernen

Meine Hochzeit 63
Vylíčit průběh svatby, porovnat české 
a německé svatební zvyky, formulovat 
blahopřání k sňatku.
Deutsche Hochzeitsbräuche
Aus der Hochzeitszeitung

Opakování: Préteritum a perfektum silných 
sloves (II. část)
Nově: 6. Zvratná slovesa v závislém infinitivu
7. Věty s indem
ändern, wechseln

Berufe 75
Popsat své povolání, důvody, proč jsem se pro 
ně rozhodl, jeho výhody a nevýhody.
Bewerbung

Opakování: Infinitiv s zu po podstatných 
a přídavných jménech a po slovesech
Nově: 8. Infinitiv minulý
Spaß machen, unterhalten

Neue Trends im Lebensstil 87
Popsat různé postoje, představy a názory na 
šťastný život.
Einstellungen junger Europäer

Opakování: Věty vztažné
Nově: 9. Věty přípustkové
10. Zevšeobecňovací věty přípustkové
e Reise, e Fahrt, r Weg

Das deutsche Schulsystem in Kürze 99
Schlechte Noten für die Schule
Seznámit se systémem školství v Německu 
a porovnat ho se systémem školství v Česku.
Dreimal über die Schule
Wochenend und Sonnenschein (píseň)

Opakování: Věty vedlejší s dass a damit
Nově: 11. Věty vedlejší s ohne dass a statt dass
vorstellen, darstellen
ab, seit
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Ein Hotel unter der Lupe 115
Vyjádřit své zkušenosti s pobytem v hotelu. Sdělit 
hotelovému personálu různá přání a stížnosti.
Wechselhaft

Opakování: Spojky souřadicí a podřadicí 
Dvojité souřadicí spojky
Nově: 12. Vyjadřování českého „ani“
s Fernsehen, r Fernseher

Für ein langes Leben 127
Dohovořit se s lékařem o zásadách správné 
životosprávy.
Vyjádřit různé zdravotní potíže.
Was trifft für Sie zu?

Opakování: Skloňování zájmen (zájmena 
osobní, přivlastňovací a další)
Nově: 13. Einer, meiner, keiner
14. Zájmeno einander
anders, sonst

Es weihnachtet schon 139
Získat poznatky o slavení Vánoc a Velikonoc 
v Německu a porovnat je se zvyklostmi u nás.
Napsat vánoční blahopřání.
Wie wird bei euch Ostern gefeiert? 

Opakování: Trpný rod
Nově: 15. Zvláštnosti rakouské němčiny
genau, pünktlich
(sich) treffen, (sich) begegnen

Ich und die Tiere 151
Vyprávět o svém vztahu a zkušenostech 
zejména s domácími zvířátky.
Fünfmal über Tiere
Überall blühen die Rosen (píseň)

Opakování: Tvar würde + infinitiv
Konjunktiv préterita a plusquamperfekta
Nově: 16. Věty přirovnávací
17. Shoda několikanásobného podmětu 
s předcházejícím přísudkem
e Nummer, e Zahl

Interessieren Sie sich für Politik? 165
Vyjádřit svůj názor na současné politické dění 
a politiky, popsat závažné sociální problémy.
Verschwenderische Politiker

Opakování: Slabé skloňování podstatných jmen
Nově: 18. Jména zemí, obyvatel a adjektiva 
odvozená od jmen zemí
nach, laut

Verschiedene Gesichter der Globalisierung 177
Formulovat projevy globalizace, jednoho 
z nejdůležitějších hospodářských procesů, 
odrážejícího se v kultuře, gastronomii, 
cestovním ruchu, módě i hudbě.
Denglisch

Opakování: Předložky (s 3., 4., 3. a 4., 2. a 3. 
a 2. pádem)
Nově: 19. Věty s je … desto   
20. Postavení příslovečného určení místa a času
erweitern, verbreiten

Pech gehabt 191
Pojmenovat nejrůznější trestné činy 
každodenního života a vyprávět o trestných 
činech, které jsem sám zažil.
Bankraub in Paris

Opakování: Vynechávání spojky dass
Nově: 21. Konjunktiv prézentu
22. Skloňování neurčitého podmětu man
gern, froh

Erfolge und Misserfolge der EU 205
Vyjádřit úspěchy a pozitiva Evropské unie i její 
neúspěchy a stinné stránky.
Napsat žádost o studium v zahraničí.
Bewerbung
Ein Semester in Deutschland

Opakování: Množné číslo podstatných jmen
Nově: 23. Konjunktiv perfekta a futura
24. Užití konjunktivů v nepřímé řeči
erst, bis
sufix -los a -frei 

Klíč ke cvičením a k testům 220
Abecední německo-český slovníček 231
Po každé čtvrté lekci následuje opakovací test.

9

10

11

12

13

14

15

16

nemcina_pro_js_3dil.indd   5 14.6.2011   10:01:47




