6. 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.

Oktáva

Předmět: Německý jazyk – Beste Freunde 6
Kompetence - výstup

Učivo - obsah

Mezipředmětové
vztahy
Žák umí
Zvuková stránka jazyka
ČJ – pravopis,
suprasegmentální jevy (větný přízvuk –
výslovnost,
 mluvit o změnách
výslovnost s důrazem, slovní a větný přízvuk, ústní I
 vést diskusi
zesílení s doch a denn, vázání a ráz, větný
písemný
 vyjádřit alternativu
přízvuk
a
melodie
u
vět
s
als
ob,
větný
přízvuk
projev, osobní
 vyjádřit svá rozhodnutí i s výhradami
u
vět
se
spojkou
sodass/so
…,
dass,
slovní
a poloformální
 vyjádřit důležitost
přízvuk u názvů zemí, národností a jazyků)
e-mail,
 shrnout text
segmentální jevy s důrazem na jevy odlišné od příspěvek
 mluvit o zálibách
mateřského jazyka
fóra, komentář
 vyjádřit nereálnou podmínku a její
Slovní zásoba
OV – mezilidské
následky
slovní zásoba v rozsahu asi 1000 lexikálních
vztahy a pomoc
 mluvit o koníčcích
jednotek
druhému, zásady
 mluvit o rekordech
Témata slovní zásoby
slušného chování,
 vyprávět o dějích, které proběhly v

společné bydlení studentů, aktivity
interkulturalita
minulosti
v domácnosti, formy bydlení, mobilita, auta,
Z – Německo,
 rozumět pravidlům a formulovat je
dopravní prostředky, lezení na ledovci,
kultury německy
vzpomínky, pravidla hry
mluvících zemí
 dělat návrhy

plánování cesty, cenově výhodné
 zpochybňovat návrhy
cestování, předpověď počasí, módní trendy, Landeskunde:
 mluvit o počasí
fitness, zdraví, expedice na Mars,
Ein großer Tag für
 dát něco do souvislosti, do vztahu
Deutschland
k něčemu jinému
 vyjádřit názor / přesvědčení

Poznámky
Beste Freunde
Modul 16
Témata (L46 – L48)
Wer bringt heute den
Müll weg?
Komm, fahr mit!
Der größte Kick
Modul 17
Témata (L49 – L51)
Wir können doch mal
zusammen
wegfahren!
Je verrückter, desto
schöner!
Einmal zum Mars,
bitte!






mluvit o plánech
předpovídat
vyjádřit domněnky
dělat nereálná srovnání











vyjádřit následky
navrhnout alternativu
popsat průběh
formulovat pravidla
vyjádřit pocity
zhodnotit chování
něco zdůvodnit
vyjádřit podmínku
něco dojednat, na něčem se
domluvit

Sci-fi rozhlasová hra, setkání Cosplay

konflikty ve škole, mobbing, cizí kultury,
školní iniciativy, inzeráty, vztahy, partnerství
mezi městy, v nákupním centru, program
veřejné události
Mluvnice
Skladba
 vedlejší věta časová: spojka seit/seitdem
 nereálná podmínková věta: wenn +
konjunktiv II
 konjunktiv II slovesa sein
 vedlejší věty časové: spojka als a wenn
 způsobové vedlejší věty: spojka ohne dass
a konstrukce ohne zu + infinitiv
 nereálná věta srovnávací: als ob +
konjunktiv II
 vedlejší věta účinková: spojka sodass /
so…, dass
Tvarosloví
Podstatná a přídavná jména
 člen určitý + přídavné jméno ve třetím pádě
 nulový člen + přídavné jméno ve třetím
pádě
 člen určitý + třetí stupeň / druhý stupeň
v prvním pádě
 zpodstatnělá přídavná jména a přídavná
jména slovesná
Zájmena
 osobní zájmena ve třetím a čtvrtém pádě

Als Austauschschüler in
Deutschland
Das große BesteFreunde-Spiel: „Wie gut
kennst du Deutschland,
Österreich und die
Schweiz?
Lesen:
Geschichte einer Flucht
Bernhard Hagemann:
„Johnny Schweigsam“

Modul 18
Témata (L52 –
L54)
Wir wollen keinen
Streit!
Sofa gesucht!
Besuch aus dem
Ausland

Číslovky
Slovesa
 haben + zu + infinitiv (müssen)
 zvratná slovesa s doplněním ve čtvrtém
pádě a zvratná slovesa ve třetím pádě
 futurum I: werden + infinitiv
 trpný rod průběhový v přítomném čase:
werden + particip perfekta
 trpný rod průběhový v préteritu: spojka
(an)statt dass, konstrukce (an)statt … zu
+ infinitiv
 trpný rod způsobových sloves v přítomném
čase: způsobové sloveso + particip perfekta
+ werden
 zvratná slovesa
Předložky
 přípustková předložka trotz + druhý pád
 účelová předložka zu + třetí pád
 předložky místa a času innerhalb,
außerhalb + druhý pád
 předložka místa von + třetí pád

Spojky
 podvojná spojka spojka entweder
… oder …
 podvojná spojka … desto …
 příčinná spojka da
 podmínková spojka falls
Částice

