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Označení materiálu Téma Anotace DUM 

1. VY_32_INOVACE_241 Jahreszeiten, Monate, 

Zeitangaben 

Výklad:Slovní zásoba k tématu: Ro�ní 

období, m�síce,�asové údaje, pou�ití ve 

v�tách. Procvi�ování na p�íkladech 

2. VY_32_INOVACE_242 Familie, Freunde Výklad: Slovní zásoba k tématu: Rodina, 

její �lenové, základní slovní zásoba, 

porozum�ní textu, procvi�ování ve 

v�tách.. 

3. VY_32_INOVACE_243 Orientierung Výklad: Slovní zásoba k tématu: 

Orientace ve m�st�, p�edlo�ky, místa, 

dopravní prost�edky, procvi�ování, 

pou�ití ve v�tách.. 

4. VY_32_INOVACE_244 Lebensmittel Výklad: slovní zásoba k tématu:Jídlo, 

nákupy, restaurace, procvi�ování ve 

v�tách.. 

5. VY_32_INOVACE_245 Deutsche Aussprache 

Regel 

Výklad: Zvláštnosti n�mecké 

výslovnosti, p�íklady procvi�ování, 

náslech rodilých mluv�ích, opakování 

po u�iteli. 

6. VY_32_INOVACE_246 Länder, Nationalitäten Výklad: Slovní zásoba k tématu: zem�, 

národnosti, názvy zemí a národností v 

n�m�in�, pou�ití ve v�tách.. 

7. VY_32_INOVACE_247 Konjugation von den 

Verben im Präsent 

Výklad: �asování sloves v p�ítomném 

�ase, výklad základních pravidel,  

pou�ití ve v�tách., rozhovory. 

8. VY_32_INOVACE_248 Personen Pronomen Výklad: Osobní zájmena a jejich 

sklo�ování, procvi�ování tvar� ve 

v�tách.. 

9. VY_32_INOVACE_249 Deklination von den 

Substantiven 

Výklad: Sklo�ování podstatných jmen, 4 

pády,  procvi�ování ve v�tách... 

10. VY_32_INOVACE_250 Imperativ Výklad: Rozkazovací zp�sob, tvorba, 

procvi�ování v rozhovorech. 

11. VY_32_INOVACE_251 Präpositionen Výklad: P�edlo�ky a jejich vazby, 

nahrazení 6. a 7. pádu v �eštin� pomocí 

p�edlo�kových vazeb), procvi�ování. 



	  

12. VY_32_INOVACE_252 Tagesablauf Výklad : slovní zásoba k tématu: denní 

re�im, hodiny, �innosti, pou�ití ve 

v�tách a tvorba dialog�. 

13. VY_32_INOVACE_253 Geschlecht, 

bestimmte und 

unbestimmte 

Artikeln 

Výklad: �leny v n�m�in�, ur�itý, 

neur�itý, záporný, odlišné rody 

podstatných jmen v n�m�in� pou�ití ve 

v�tách.. 

14. VY_32_INOVACE_254 Ausbildung, 

Gegenstände 

Výklad : slovní zásoba k tématu: 

Vzd�lání, p�edm�ty ve škole, hodnocení 

�ák�, tvorba v�t, pou�ití ve v�tách. 

15. VY_32_INOVACE_255 Zahlwörter Výklad: �íslovky, rozd�lení �íslovek, 

pou�ití ve v�tách. 

16. VY_32_INOVACE_256 Steigerung von den 

Adjektiven 

Výklad: Stup�ování p�ídavných jmen, 

pravidelní nepravidelné, srovnávání, 

pou�ití ve v�tách. 

17. VY_32_INOVACE_257 Modalverben Výklad: Modální slovesa, zvláštnost 

jejich �asování a postavení ve v�t�, 

pou�ití ve v�tách. 

18. VY_32_INOVACE_258 Reflexive Pronomen Výklad: P�ivlast�ovací zájmena, tvary 

podle rod� a jednotné a mno�né �íslo, 

sklo�ování p�ivlast�ovacích zájmen, 

pou�ití ve v�tách. 

19. VY_32_INOVACE_259 Freunde- Aussehen Výklad - slovní zásoba k tématu: 

P�átelé, popis osob, jejich vlastností a 

popis známých herc�, ideální partner, 

pou�ití ve v�tách. 

20. VY_32_INOVACE_260 Österreich. Wien Výklad-Rakousko, Víde�, 

pam�tihodnosti, ukázky obrázk�. 
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