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Modul 4 Essen, Einkaufen und Gesundheit  Jedlo, nakupovanie  
a zdravie 

Lektion 10
A  Frühstück 
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B  Essen und Trinken 
Jedlo a pitie
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Kommunikation, Übungen 
 Gramatika a komunikácia, cvičenia
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otázkou  povedať cenu  súhlasiť  reagovať na prosbu  vyjadriť množstvo
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časovanie v prítomnom čase: spôsobové sloveso mögen  časovanie 
nepravidelných slovies v prítomnom čase: nehmen, einladen  nulový  
a záporný člen (kein)  stupňovanie: 2. stupeň lieber  predložka mit   
spojka oder  es gibt + akuzatív
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Lektion 11
A  Einkaufen 
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páči/nepáči opýtať sa na cenu  ponúknuť pomoc  osloviť niekoho zdvorilo 
a reagovať na oslovenie
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časovanie v prítomnom čase: spôsobové sloveso müssen  časovanie 
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slovesá s datívom: gefallen, stehen, helfen  opytovacie zámená: welch-,  
wie viel  privlastňovacie zámená: sein, ihr

AUSSPRACHE (Seite 191)  
spoluhláska r

Lektion 12
A  Gesundheit 

Zdravie

B  Ratschläge 
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C   Grammatik und  
Kommunikation, Übungen 
 Gramatika a komunikácia, cvičenia

WORTSCHATZ  Körperteile  Gesundheit  Krankheit

KOMMUNIKATION
hovoriť o tom, ako sa kto má alebo cíti  opýtať sa, čo niekomu je   
vyjadriť účasť  oznámiť, že niekto chýba  vyjadriť prosbu alebo radu 
ohodnotiť niečo

GRAMMATIK 
časovanie nepravidelných slovies v prítomnom čase: laufen, geben, anfangen 
rozkazovací spôsob pri tykaní: sg. (du) a pl. (ihr)  slovosled: rozkazovacia veta

AUSSPRACHE (Seite 197)  
nosové hlásky nk a ng
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Tu si precvičíš svoje zručnosti

Landeskunde und Projekte
Krajinoveda a projekty
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Lektion 13
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B Im Internat 
 Na internáte
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Kommunikation, Übungen  
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KOMMUNIKATION
opísať svoju izbu  vyjadriť, komu čo patrí  vyjadriť mieru  ukázať na 
konkrétne miesto  odôvodniť niečo
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genitív vlastných mien  spojka deshalb  slovosled: vety so spojkou deshalb 
častice na vyjadrenie miery: sehr, ziemlich, zu  príslovky miesta: hier, da/ 
dort tvorenie slov: sloveso + podst. meno  privlastňovacie zámeno unser
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Lektion 14
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slovies v prítomnom čase: fernsehen, vergessen, waschen  predložky na 
vyjadrenie smeru s datívom: von, zu  časová postupnosť: zuerst, dann
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WORTSCHATZ  Sehenswürdigkeiten und Gebäude in einer Stadt  
Verkehrsmittel  Wegbeschreibung

KOMMUNIKATION
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