
 

5. díl učebnice je určen žákům vyššího stupně víceletých gymnázií a navazuje koncepčně i tematicky na předcházející díly.  Při 
standardní tříhodinové dotaci vychází jeden díl přibližně na jeden školní rok.   

 
 

Předmět: Německý jazyk – Beste Freunde 5 Septima 

Kompetence - výstup Učivo - obsah Mezipředmětové 
vztahy 

Poznámky 

Žák umí 

 říct, co má v plánu 

 rozdat úkoly / zodpovědnost 

 něco navrhnout 

 přijmout návrh nebo odmítnout 

 vyjádřit časovou posloupnost 

 vyjádřit, za jakým účelem něco dělá 

 zeptat se na něčí názor a vyjádřit svůj 
názor 

 s něčím souhlasit / něco odmítnout 

 říct, co by se mělo v určité situaci 
dělat / co by sám dělal 
 

 dát radu 

 udat časovou posloupnost 

 vyjádřit činnosti, které se dějí 
současně 

 něco zdůvodnit 

 vyjádřit, pokud s něčím (ne)souhlasí 
(např. názorem, chováním apod.) 

 vyjádřit k něčemu výhrady 

 prezentovat téma 

 uvést výhody a nevýhody  

Zvuková stránka jazyka 
suprasegmentální jevy (slovní přízvuk 
u odlučitelných a neodlučitelných 
sloves, větný přízvuk, větná melodie, 
slovní přízvuk u názvů měst a řek, 
větná melodie u nepřímé otázky) 
segmentální jevy s důrazem na jevy 
odlišné od mateřského jazyka (krátké 
a dlouhé samohlásky a, o, u, i; 
výslovnost skupin hlásek spr – str, 
výslovnost ft – pr – tr – kr) 
Slovní zásoba 
slovní zásoba v rozsahu asi 700 - 800 
lexikálních jednotek 
Témata slovní zásoby 
- organizace párty, Flashmob, 
nákupní zvyklosti, cestování bez 
peněz, pocity, vztahy 
- prohlídka města, památky, školní 
výlet, konflikty, člověk a zvíře, školní 
jídelna, recepty a ingredience 

ČJ – pravopis, 
výslovnost, 
ústní I 
písemný 
projev, osobní 
a poloformální 
e-mail, 
příspěvek fóra 
OV – mezilidské 
vztahy a pomoc 
druhému, zásady 
slušného chování, 
interkulturalita 
Z – Německo, 
kultury německy 
mluvících zemí 
 

 

Landeskunde: 
Die deutschen 
Bundesländer 
 

Beste Freunde  
 
Modul 13 
Témata (L37 – L39) 
Allein zu Hause 
Wir kaufen nichts! 
Das würde ich nie 
tun! 
 
Modul 14 
Témata (L40 – L42) 
Hamburg, wir 
kommen! 
Alles wird gut. 
Magst du grüne 
Bohnen?   
 
 



 

 ukončit prezentaci 

 poděkovat posluchačům 
 

 vypravovat o zážitcích 

 zeptat se na cestu a popsat cestu 

 formulovat reklamní slogan 

 vyjádřit omezení, výhradu 

 mluvit o své zkušenosti s cizími 
jazyky 

 něco si dohodnout, vyjednat 

 vyprávět příhody ze svého života 

 vyjádřit domněnky 

 vyjádří správně posloupnost 
událostí 

- aplikace, popis cesty, reklama, učení 
se cizím jazykům, dvojjazyčnost, 
 - sociální projekty, pomoc žáků 
seniorům 
- ukázka z literatury pro mládež 
Mluvnice  
Skladba 
zu + infinitiv 
brauchen + zu + infinitiv 
vedlejší věta účelová: spojka damit, 
um zu + infinitiv 
vedlejší věta časová: spojka während, 
bevor 
vedlejší věta vztažná v prvním, 
čtvrtém a třetím pádě 
nepřímá otázka s ob 
vedlejší věta vztažná s předložkou 
vedlejší věta přípustková: spojka 
obwohl 
vedlejší věta vztažná: vztažné 
zájmeno wo, was 
vedlejší věta časová: spojka als, 
nachdem 
 
Tvarosloví 
Podstatná jména 
člen a podstatné jméno ve druhém 
pádě 
nulový člen + přídavné jméno 
v prvním a čtvrtém pádě 
 
Přídavná jména 
Zájmena 
tázací zájmeno Wo(r) + předložka 
zájmeno da(r) + předložka 
 
Číslovky 
 

Regionen in 
Deutschland, 
Österreich und der 
Schweiz 
Das Schulsystem in 
Deutschland 
 
Lesen: 
Bundesländer und 
Schulferien 
Jugentliche und ihre 
Heimatregionen 
Wolfgang Herrndorf: 
„Tschick“ 
 
 

Modul 15 
Témata (L43 – 
L45) 
Die App, die den 
Dieb findet. 
Einfach Sprachen 
lernen 
Deine Hilfe zählt! 
 



 
 
 

Slovesa 
konjunktiv II: würde- + infinitiv 
konjunktiv II: sollen 
préteritum 
plusquamperfekt 
 
Příslovce 
Předložky 
časová předložka während + druhý 
pád 
předložka příčiny wegen + druhý pád 
předložky místa: um, über + čtvrtý 
pád; gegenüber + třetí pád 
 
 
Spojky 
dvojitá spojka zwar …, aber… 
 
Částice 
 
 

  

 


