O KNIZE
Slovníček obsahuje slovíčka z učebnice a pracovního sešitu chronologicky
seřazená podle lekcí a cvičení, ve kterých se objeví poprvé.
Slovíčka, jejichž znalost není vyžadována u zkoušek úrovně A1, A2 a B1,
jsou vytištěna kurzívou.
Podstatná jména s údajem (Sg.) se používají (většinou) jen v jednotném čísle.
Podstatná jména s údajem (Pl.) se používají (většinou) jen v množném čísle.
Slovesa s odlučitelnou předponou jsou označena puntíkem za předponou
(ab•fahren).
Každá lekce nabízí užitečné tipy, osvědčené triky a rady, jak si učení
usnadnit a zpříjemnit. Byla vytvořena na základě zkušeností a postřehů
žáků i učitelů němčiny s cílem pomoci učit se efektivněji a nabyté znalosti
déle uchovat.
Gramatika je v učebnici vysvětlována postupně, a to vždy v souvislosti
s konkrétní komunikační situací v textu či cvičení. Nejprve jsou jednotlivé
gramatické jevy vysvětleny uvnitř jednotlivých lekcí, na konci lekce je
pak gramatika shrnuta přehledně a názorně. Přehled gramatiky v této
knize pak nabízí vysvětlení gramatiky česky, s českým komentářem,
a to s ohledem na typické chyby českých studentů, kterým pomáhá
předcházet. Nechybějí příkladové věty z dané lekce a jejich překlady
do češtiny.
Každá lekce obsahuje také část s názvem Projekt s návody k aktivitám,
které tematicky souvisejí s obsahem lekce a formou hry nejen zpestří hodinu
němčiny, ale také pomáhají k upevnění znalostí a rozvíjení komunikačních
dovedností.
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NĔMECKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
13 Neue Kleider

Nové oblečení

UČEBNICE

Foto-Hörgeschichte: Folge 13
1
die Jacke, -n

bunda

2
der Mantel, -̈
die Regenjacke, -n
dünn
passen
bleiben
Wo bleibt sie eigentlich?

kabát
bunda do deště
tenký
hodit se
zde: vězet
Kde vlastně vězí?

3
weit
allein

široký
sám, sama

4
das Lieblingskleidungsstück, -e
A1
das Kleidungsstück, -e
die Kleidung (Sg.)
die Bluse, -n
das T-Shirt, -s
die Hose, -n
der Stiefel, der Pullover, die Jeans, - (Sg. oder Pl.)
das Tuch, -̈er
der Schuh, -e
der Rock, -̈e
das Kleid, -er
der Gürtel, die Socke, -n
der Strumpf, -̈e
A2
die Sonnenbrille, -n
die Brille, -n
das Hemd, -en
der Schirm, -e
der Regenschirm, -e
der Anzug, -̈e
langweilig

LEKTION 13

oblíbený kousek
oblečení

kus oblečení
oblečení
halenka
tričko
kalhoty
kozačka
svetr
riﬂové kalhoty, hov. džíny
šátek
bota
sukně
šaty
pásek, opasek
ponožka
punčocha

sluneční brýle
brýle
košile
deštník
deštník
oblek
nudný, nudně

B1
perfekt

perfektní, perfektně

B2
stehen
Die Brille steht dir gut!

zde: slušet
Ty brýle ti sluší!

B3
das Kompliment, -e

kompliment

B4
die Mindmap, -s
die Bratwurst, -̈e
die Landschaft, -en
das Dorf, -̈er
das Meer, -e
der Strand, -̈e
der Hafen, -̈

asociogram, mind map
opečená klobása
krajina
vesnice
moře
pláž
přístav

C1
besser
am besten

lepší, lépe
nejlepší, nejlépe

C2
die Arbeitskleidung (Sg.)
der Steward, -s /
die Stewardess, -en
die Uniform, -en
gehören zu
Das gehört zur Uniform.
an·ziehen (sich)
am liebsten
tragen
das Kleidergeschäft, -e
das Model, -s
die Designer-Kleidung
(Sg.)
wunderschön
die Jogginghose, -n
am meisten

pracovní oděv
stevard /
letuška, stevardka
uniforma
patřit k
To patří k uniformě.
obléknout (se)
nejraději
nosit
obchod s oblečením
zde: model, módní oděv
dizajnové oblečení
překrásný, překrásně
běžecké kalhoty
nejvíce

D1
dieser, dieses, diese
der Witz, -e

tento, toto, tato
vtip

D2
gehören
der Kindergärtner, - /
die Kindergärtnerin,
-nen

patřit
vychovatel /
vychovatelka
v mateřské škole
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NĔMECKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
der Sportlehrer, -

Grammatik

die Physik (Sg.)
der Koﬀer, -

učitel tělocviku /
tělocvikař
fyzika
kufr

D3
der Wochentag, -e
mögen

den v týdnu
mít rád

Kommunikation

E1
das Untergeschoss, -e
der Ausgang, -̈e
das Erdgeschoss, -e
das Obergeschoss, -e
das Geschirr (Sg.)
Bettwaren (Pl.)
die Drogerie, -n
die Kosmetik (Sg.)
der Schmuck (Sg.)
die Zeitschrift, -en
Schreibwaren (Pl.)
die Damenmode, -n
die Young Fashion
Damen (Sg.)
die Herrenmode, -n
die Kindermode, -n
der Damenschuh, -e
der Herrenschuh, -e
der Kinderschuh, -e
Spielwaren (Pl.)
das Spiel, -e
die Ware, -n
die Wellness (Sg.)
der Eingang, -̈e
Entschuldigen Sie bitte.
die Seife, -n
die Zahnbürste, -n
die Zahnpasta, -s

podzemí
východ
přízemí
horní patro, nadzemí
nádobí
ložní prádlo
drogerie
kosmetika
šperk, ozdoba
časopis
psací potřeby
dámská móda
móda pro mladé
dámy
pánská móda
dětská móda
dámská bota
pánská bota
dětská bota
hračky
hra
zboží
wellness
vchod, vstup
Promiňte prosím.
mýdlo
zubní kartáček
zubní pasta

E2
die Größe, -n

velikost

E3
an·probieren
zu groß

vyzkoušet
příliš velký

das Demonstrativpronomen, der Frageartikel, die Komparation (Sg.)

bewerten

ukazovací zájmeno
tázací zájmeno
stupňování

hodnotit, ohodnotit

Lernziele
orientieren
der Rat (Sg.)
der Gegenstand, -̈e

orientovat
rada
předmět

Zwischendurch mal ...
Hören
die Männermode, -n
der Pluspunkt, -e
der Minuspunkt, -e
Punkte vergeben
das Endergebnis, -se

móda pro muže,
pánská móda
bod navíc, plus
bod méně, mínus
udělit, udělovat body
konečný výsledek

Spiel
packen
der Reihe nach

balit
postupně

Gedicht
das Gedicht, -e
das Elfchengedicht, -e
das Feuerzeug, -e
schaﬀen
der Optiker, - /
die Optikerin, -nen

báseň
Elfchen (druh básně
o jedenácti slovech)
zapalovač
zde: zvládnout
optik /
optička
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NĔMECKO-ČESKÝ SLOVNÍČEK
Test

PRACOVNÍ SEŠIT

(der) Handball (Sg.)

8

Fokus Beruf

Lerntipp
der Gegensatz, -̈e

opak, protiklad

13
der Namenstag, -e

jmeniny

16
der Lieblingsplatz, -̈e

oblíbené místo

18
zufrieden
halbtags

spokojený, spokojeně
na poloviční úvazek

20
das Motorrad, -̈er

motorka

27
die Traumjacke, -n

bunda snů

32
raus
Alles muss raus.
die Winterkleidung (Sg.)
das Elektrogeschäft, -e
das Verständnis (Sg.)
um Verständnis bitten
samstags

ven
Všechno musí pryč.
zimní oblečení
obchod s elektronikou
pochopení, porozumění
prosit o pochopení
každou sobotu

33
die Baseballcap, -s
der Fan-Shop, -s

baseballová čepice
obchod pro fanoušky

LEKTION 13

házená

der Fußballtrainer, - /
die Fußballtrainerin,
-nen
der Klavierlehrer, - /
die Klavierlehrerin, -nen
der Hundesitter, - /
die Hundesitterin, -nen

fotbalový trenér /
trenérka
učitel /
učitelka klavíru
psí chůva
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UŽITEČNÉ TIPY
U Ž I T E Č N É T I PY

Jak se učit a opakovat slovíčka: Synonyma a antonyma
Snažte si nová slovíčka „spojovat“ se slovíčky a slovními spojeními, které už znáte. Mohou to být
slovíčka stejného nebo podobného významu (synonyma), nebo slovíčka opačného významu
(antonyma).
Např. slovíčko toll:
> Znáte některé jiné slovíčko se stejným nebo podobným významem?
toll – ausgezeichnet / super / prima / klasse
Napište si je do slovníčku nebo na kartičku.
> Znáte slovíčko s opačným významem?
toll <-> schrecklich
Napište si je do slovníčku nebo na kartičku.
> Použijte jednotlivá slovíčka ve větách.
Ich ﬁnde diesen Koﬀer toll! <-> Ich ﬁnde diesen Koﬀer schrecklich!
Větu si také připište do slovníčku.
TIP: Vyrobte si domino.
> Práce ve třídě: Napište společně na tabuli všechna přídavná jména, která znáte.
Práce ve skupinách: Srovnejte všechna přídavná jména z tabule do dvojic s opačným významem.
Pokud vám dvojička chybí, pracujte se slovníkem a dvojičku vyhledejte. Vznikne vám do dvojic
seřazený seznam.
> Vystřihněte kartičky o velikosti ca. 4 x 8 cm a uprostřed nakreslete čáru. Na první kartičku napište
do každého políčka jedno přídavné jméno z vašeho seznamu tak, aby vedle sebe nestála dvě
antonyma. Potom postupujte následovně: k přídavnému jménu v pravém políčku najděte
antonymum a vepište ho do levého políčka nové kartičky. Do pravého políčka napište další
přídavné jméno. Antonymum k němu vepište do levého políčka nové kartičky a pokračujte tak
dlouho, dokud do kartiček nevypíšete všechna přídavná jména ze seznamu. Na poslední kartičce
bude stát vpravo antonymum k přídavnému jménu, které jste napsali na první kartičku.
> Kartičky zamíchejte a zahrajte si domino.

weiß

teuer

günstig

schnell

falsch

schön

häs

richtig

h
slic

w
sch

arz

langsam
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LEKTION 13

GRAMATIKA
G R A M AT I K A

Ukazovací zájmeno: der, das, die (Demonstrativpronomen: der, das, die)

(m)
(n)
(f)
(pl)

der Gürtel
das Hemd
die Jacke
die Schuhe

Wie gefällt dir der Gürtel? (1. pád)
Der
Das
ist schön.
Die
Die
sind schön.

Wie ﬁndest du den Gürtel? (4. pád)
Den
Das
ﬁnde ich super.
Die
Die

Ukazovací zájmena der, das, die (ten, to, ta) zastupují podstatná jména a ve 4. pádě se skloňují
stejně jako určitý člen.
Wie gefällt dir der Gürtel?
Der ist schön.

Jak se ti líbí ten pásek?
Ten se mi líbí.

Sloveso ﬁnden (zde ve významu „líbit se“) se však pojí vždy se 4. pádem.
Wie ﬁndest du den Gürtel?
Den ﬁnde ich schön.

Jak se ti líbí ten pásek?
Ten se mi líbí.

Tázací zájmeno: welcher? (Frageartikel: welcher?) Ukazovací zájmeno: dieser
(Demonstrativpronomen: dieser)
1. pád
(m) Welcher Gürtel
(n) Welches Hemd
(f) Welche Jacke
(pl) Welche Schuhe
4. pád
(m) Welchen Gürtel
(n) Welches Hemd
(f) Welche Jacke
(pl) Welche Schuhe

gefällt dir?
gefallen dir?

ﬁndest du schön?

Dieser.
Dieses.
Diese.
Diese.

Diesen.
Dieses.
Diese.
Diese.

Tázací zájmena welcher, welches, welche (který, které, která) se skloňují stejně jako určité členy,
proto se jim v němčině říká Frageartikel („tázací členy“). Jako členy se skloňují také ukazovací
zájmena dieser, dieses, diese (tento, toto, tato).
Welcher Koﬀer gehört Mario?
Welchen Wochentag magst du am liebsten?

LEKTION 13

Který kufr patří Mariovi?
Který den v týdnu máš nejraději?
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GRAMATIKA
Osobní zájmeno ve 3. pádě (Personalpronomen im Dativ)
1. pád
3. pád

ich
mir

du
dir

er
ihm

es
ihm

sie
ihr

Der Mantel gefällt mir.
Gefallen dir die Schuhe?
Das Hemd steht dir.
Wie geht es dir? Wie geht es Ihnen?

wir
uns

ihr
euch

sie/Sie
ihnen / Ihnen

Ten kabát se mi líbí.
Líbí se ti ty boty?
Ta košile ti sluší.
Jak se ti daří? Jak se máte?

Se 3. pádem se pojí také např. slovesa gehören (patřit), passen (hodit se), schmecken (chutnat),
helfen (pomoci).

Stupňování: gut, gern, viel (Komparation: gut, gern, viel)
Positiv
gut
gern
viel

Komparativ (2. stupeň)
besser
lieber
mehr

Superlativ (3. stupeň)
am besten
am liebsten
am meisten

Gut (dobře), gern (rád), viel (mnoho) se stupňují nepravidelně:
Was können Sie gut? Was können Sie besser?
Was trägt Carola am liebsten?

Co umíte dobře? Co umíte lépe?
Co Carola nosí nejraděli?

Způsobové sloveso: mögen (Modalverb: mögen)
mögen
ich
du
er/es/sie
wir
ihr
sie/Sie

mag
magst
mag
mögen
mögt
mögen

Pozor: Způsobová slovesa se časují nepravidelně. V jednotném čísle se mění kmenová samohláska
a v 1. a 3. osobě jednotného čísla mají stejný tvar.
Na rozdíl od ostatních způsobových sloves se mögen (mít rád) obvykle pojí s podstatným jménem:
Welchen Wochentag magst du am liebsten?
Am liebsten mag ich den Montag.

Který den v týdnu máš nejraději?
Nejraději mám pondělí.
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PROJEKT
P R OJ E K T

Co se bude nosit příští sezónu
Pracujte ve skupinách. Najděte v šatníku něčím zajímavé, nápadité nebo vtipné kousky
oblečení, zkombinujte je, a to tak, aby každý z vás mohl představit alespoň jeden „model“.
Překreslete jednotlivé modely na papíry o velikosti A4, označte je originálním německým názvem
a cenou. Z jednotlivých listů papíru sestavte módní katalog.
Připravte si krátký průvodní text, ve kterém svou kolekci představíte.
Přineste modely do třídy a uspořádejte módní přehlídku. Zvolte si jednoho moderátora, který celou
kolekci představí, popř. může každý ze skupiny představit model svého spolužáka.
Můžete použít následující fráze:
st/Winter.
Unsere Kollektion zeigt die Mode/Trends für den Frühling/Sommer/Herb
g/... vor.
In unserer Kollektion stellen wir Ihnen die Trends für den nächsten Frühlin
Die Trendfarbe im nächsten Frühling/... ist Rot/Schwarz/Blau.
Der Mantel/Die Bluse/ ... ist braun und passt sehr gut zu dem Rock.
Die Röcke im nächsten Frühling sind kurz.
Das Modell hat eine Hose und ein T-Shirt an, beides in Weiß/Grün/Bla

u.

Das Hemd ist kariert/gestreift/bunt.
Das Kleid ist sehr elegant. Dazu passt gut der Blazer.

LEKTION 13
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