Inhalt

Anna

MODUL 7
Lektion 19: Unsere Wohnung in Köln.
Wortschatz



nábytek a zařízení
popis bytu




Lektion 20: Neue Freunde!
Wortschatz



přivlastňovací zájmena unser, euer
slovesa určující pozici liegen, stehen, hängen
+ předložka + 3. pád







popsat pokoj/byt
říct, kde co je
někomu poradit

12









mluvit o pocitech
říct, jak se mám
charakterizovat osoby

16

Feste feiern

Grammatik

pouliční slavnost
oslavy



Kommunikation

zvratná slovesa
přítomný čas
perfektum
předložka ohne + 4. pád

Lektion 21: Komm, wir feiern!
Wortschatz



Personen beschreiben





Kommunikation

Grammatik

pocity
popis osoby (1)

8

Möbel • Wohnen

Grammatik

Kommunikation

zápor s kein- a nicht
osobní zájmena uns, euch ve 3. pádu
předložka zu + 3. pád







vyjádřit zápor
něco navrhnout a návrh odmítnout
vyprávět o nějaké slavnosti, oslavě nebo
svátku
něco porovnat
20
21
22
24

Landeskunde Was ist dein Lieblingsfest?
Projekt Feste in Tschechien
Auf einen Blick
Wiederholung

Fabio

MODUL 8

Lektion 22: Wir sind ein super Team!
Wortschatz









Kommunikation

tvoření slov: příslušníci národů
modální sloveso dürfen
2. stupeň přídavných jmen a příslovcí
srovnání pomocí als a so ... wie







Lektion 23: Bis zur Brücke ist es nicht weit.
Wortschatz







poprosit o svolení
říct, co je dovoleno
něco porovnat
vyjádřit odmítnutí
zmírnit vyjádření

30

Stadt • Weg

Grammatik

město
popis cesty

25
26

Sport • Technik

Grammatik

fotbal
příslušníci národů
srovnání

7

dürfen + zápor nicht, kein
předložka bis zu + 3. pád
3. stupeň přídavných jmen a příslovcí

Kommunikation





vyjádřit zákaz
zeptat se na cestu
popsat cestu
něco porovnat

 vier
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Lektion 24: Was haben wir denn auf?
Wortschatz





Grammatik

škola
domácí úkoly
prostírání stolu
škola přes internet






34

Hausaufgaben • Essen
Kommunikation

modální sloveso sollen
slovesa určující směr legen, stellen, hängen
+ předložka + 4. pád
spojka denn




vyjádřit svůj názor
něco zdůvodnit

38
39
40
42

Landeskunde Wir tun etwas für andere!
Projekt Soziale Projekte in Tschechien
Auf einen Blick
Wiederholung

Luisa

MODUL 9
Lektion 25: Macht noch jemand mit?
Wortschatz







Wortschatz



Kommunikation

přivlastňovací zájmena ihr (mn. č.), sein
předložky místa se 3. a 4. pádem in, an, auf,
über, unter, hinter, vor, neben, zwischen

Lektion 26: Wir machen einen Film!








48

spojka weil
in die + řadová číslovka + Klasse

Kommunikation





Lektion 27: Luisa in Salzburg
Wortschatz






něco zdůvodnit
někoho v e-mailu oslovit a rozloučit se s ním
něco navrhnout
odmítnout nebo přijmout návrh

52

Reise • Jugendherberge

Grammatik

soutěž
výlet do města

něco odmítnout a oponovat
uvést příklad
někoho vybídnout, aby něco udělal

Film • Wettbewerb

Grammatik

popis osoby (2)
školní projekty

44

Computer • Medien

Grammatik

počítač
internet
popis místa

43

spojka dass
rozkazovací způsob ve 2. os. mn. č.

Kommunikation





vyjádřit důležitost
někoho poprosit nebo vybídnout
někoho přivítat
popsat průběh
56
57
58
60

Landeskunde Wolfgang Amadeus Mozart – damals und heute
Projekt Mozart in Böhmen und Mähren
Auf einen Blick
Wiederholung

Grammatikübersicht
Deutsch-tschechische Wortliste

61
79
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