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 12 Reisen Cestování

UČEBNICE

 Foto-Hörgeschichte: Folge 12

 2

die Ostsee (Sg.) Baltské moře
die Qual, -en utrpení 

 3

begeistert nadšený, nadšeně 
die Unterkunft, -̈e ubytování 
die Besichtigung, -en prohlídka 
bergsteigen chození po horách

 A1

der Atlantik (Sg.) Atlantský oceán
die Küste, -n pobřeží 
der Schwarzwald (Sg.) Černý les
die Wüste, -n poušť 
das Gebirge, - pohoří 

 A2

der Dschungel (Sg.) džungle 
der Bodensee (Sg.) Bodamské jezero

 A3

Luxemburg Lucembursko
das Schwarze Meer (Sg.) Černé moře
baden koupat se
der Sand (Sg.) písek 
weiter·fahren jet dál
kühl chladný, chladno
daher proto 
die Kuh, -̈e kráva 
das Pferd, -e kůň 
das Schaf, -e ovce 
umsonst zadarmo 
die Ferienwohnung, -en letní byt (k pronajmutí)
das Strandbad, -̈er plovárna 
das Boot, -e loďka 
das Festival, -s festival 

 A4

trocken suchý, sucho 
Alpen (Pl.) Alpy 

 B2

die Pension, -en penzion 
das Panorama,  

Panoramen
panorama 

die Innenstadt, -̈e střed města
das Camping (Sg.) kempování 
der Campingplatz, -̈e kemp 
das Tal, -̈er údolí 
die Wiese, -n louka 
das Salzkammergut (Sg.) Solná komora
romantisch romantický, romanticky
die Berghütte, -n horská chata
der Verleih, -e půjčovna 
das Schloss, -̈er zámek 
zahlreich početný 
die Übernachtung, -en přenocování, nocleh
die Jugendherberge, -n mládežnická ubytovna
ohne bez 

 C1

der Aufenthalt, -e pobyt 
die Städtereise, -n cestování po městech
von ... an od (časový význam)

 C2

das Reisebüro, -s cestovní kancelář
der Spezialist, -en specialista 
ausgebucht vyprodaný, vyprodáno
die Verbindung, -en spojení 

 D1

der Vierwaldstättersee 
(Sg.)

Lucernské jezero

natürlich zde: přirozeně
Kanu fahren jezdit na kánoi
die Ausstellung, -en výstava 
das Leipziger Allerlei  

(Sg.)
zeleninový pokrm zvaný 

„Lipská všehochut’“
nirgends nikde 
ein·packen zde: sbalit si

 E1

die Urlaubsreise, -n dovolená 
einigen (sich) (auf) shodnout se (na)
übernachten přenocovat 
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 E2

dagegen sein být proti
dafür sein být pro
ab·lehnen odmítnout, odmítat 

 E3

faulenzen lenošit 

 Zwischendurch mal …

Film

das Denkmal, -̈er památník 
die Befreiungshalle (Sg.) Síň osvobození
der Donaudurchbruch 

(Sg.)
Dunajský průlom

Landeskunde

Bayern Bavorsko 
der Sinn (Sg.) zde: význam
erstens zaprvé 
zweitens zadruhé 
fließen téci 
der Kanal, -̈e kanál 
Holland Holandsko
die Slowakei Slovensko
Serbien Srbsko
irgendwann někdy, zde: potom
die Hafenstadt, -̈e přístavní město
das Rote Meer (Sg.) Rudé moře

Projekt

der Anteil, -e podíl 

PRACOVNÍ SEŠIT

 3

das Urlaubsziel, -e dovolenková destinace

 7

zwar sice 

 9

der Schulfreund, -e /  
die Schulfreundin, -nen

kamarád /  
kamarádka ze školy

 10

kilometerlang dlouhý několik kilometrů

 11

der Startpunkt, -e výchozí bod

 14

der Wellness-Bereich, -e wellness 

 20

die Loreley (Sg.) Loreley
staunen žasnout 
die Ameise, -n mravenec 
die Chaussee, -n silnice  
weise moudrý, moudře

 22

das Kaffeehaus, -̈er kavárna 
die Sachertorte, -n Sachrův dort

 23

der Weinberg, -e vinice 
hungrig hladový, hladově

Test

 1

alpin vysokohorský 

Fokus Beruf

 1

die Fortbildung, -en další vzdělávání
der Konferenzraum, -̈e konferenční místnost

 2

die Buchung, -en rezervace 
die Buchungs- 

bestätigung, -en
potvrzení  

rezervace
das Tagungshotel, -s konferenční hotel
die Anreise, -n příjezd 
die Zusatzleistung, -en nadstandardní služba
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UŽITEČNÉ TIPY

Jak si osvojit pravopis
Procvičování pravopisu je součástí výuky cizího jazyka. Některým stačí si slovo přečíst v knize a už  
si zapamatují, jak se píše, jiní slovíčka opisují do slovníčků, aby si podobu slova lépe zapamatovali, 
někteří by uvítali aktivity, které by jim pomohly, jako jsou například tyto „diktáty“, které Vám nabízejí 
možnost, jak procvičovat pravopis trochu zábavnější formou.

TIP: 
Vyberte si jednu z možností, jak s „diktátem“ pracovat:

>  Diktát s chybějícími slovy („Lückendiktat“)
  –  Připravte pro své spolužáky text s chybějícími slovy. Může se jednat o poslechový text  

z učebnice, nebo jakýkoliv jiný text, který svým spolužákům přečtete.
  –  Spolužáci mají před sebou text, ve kterém chybí slova (např. každé čtvrté nebo páté slovo),  

a musí je podle poslechu doplnit. 
  – Porovnejte výsledky s původním textem.

>  Diktát s obrázky („Bilddiktat“)
  –  Připravte pro své spolužáky text, ve kterém jsou některá slova nahrazena obrázky. Může se  

jednat o poslechový text z učebnice, nebo jakýkoliv jiný text, který svým spolužákům přečtete.
  – Spolužáci mají za úkol obrázky nahradit slovy podle poslechu. 
  – Porovnejte výsledky s původním textem.

>  Diktát pro dvojice („Partnerdiktat“)
  –  Připravte dva texty pro práci ve dvojici. Oba spolužáci mají stejný text, každému chybějí jiné 

části textu. Navzájem si text diktují a doplňují chybějící části textu podle poslechu. 
  – Spolužáci si výsledky navzájem zkontrolují.

>  Diktát „zpaměti“ („Selbstdiktat“)
  –  Připravte pro své spolužáky dva druhy textů. Jeden text je kompletní, ve druhém chybějí slova, 

slovní spojení nebo celé části vět. 
  –  Po určitou dobu (např. 2 minuty) si spolužáci pozorně čtou text. Poté dostanou stejný text,  

ve kterém chybějí části textu, které musí doplnit tak, jak si je zapamatovali. 
  – Nezapomeňte si výsledky zkontrolovat.

GRAMATIKA

Předložky místa (Lokale Präpositionen)
Předložky místa an, auf, in se používají podle situace buď se 3. nebo se 4. pádem:
otázka „Wo?“ (Kde?)  → 3. pád.
otázka „Wohin?“ (Kam?)  → 4. pád

UŽITEČNÉ TIPY / GRAMATIKA
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wo? – 3. pád wohin? – 4. pád

an am 
am 
an der 

Atlantik 
Meer
Küste

an den 
ans 
an die 

Atlantik
Meer
Küste

auf auf dem 
auf der 

Land
Insel

aufs 
auf die 

Land
Insel

in im 
im 
in der 
in den 

Schwarzwald
Gebirge
Wüste
Bergen

in den 
ins 
in die
in die 

Schwarzwald
Gebirge
Wüste
Berge

Předložky a členy se často spojují do jednoho slova a vznikne takzvaný stažený tvar, např.: 
am = an + dem, ans = an + das, im = in + dem, ins = in + das, aufs = auf + das

Wir gehen oft an den Strand. Často chodíme na pláž.
Die Kinder spielen den ganzen Tag im Sand. Děti si celý den hrají v písku. 

Skloňování přídavných jmen: bez členu (Adjektivdeklination: ohne Artikel)

1. pád 4. pád 3. pád

mužský rod schöner Blick schönen Blick schönem Blick

střední rod leckeres Frühstück leckeres Frühstück leckerem Frühstück

ženský rod schöne Lage schöne Lage schöner Lage

množné číslo regionale Produkte regionale Produkte regionalen Produkten

Některá podstatná jména se v němčině užívají převážně v jednotném čísle a často bez členu. Někdy  
je důvodem vynechání členu druh textu (např. reklamní text). Přídavné jméno má pak v 1., 3. a 4. 
pádě koncovku určitého členu.

Wir bieten leckeres Frühstück. Nabízíme chutnou snídani.
Ruhiger Bauernhof mit vielen Tieren. Klidný statek se spoustou zvířat.

Předložka ohne + 4. pád (Präposition ohne + Akkusativ)

Ich fahre ohne meinen Freund weg.

Romantische Berghütte ohne lauten Verkehr.

Po předložce ohne následuje podstatné jméno ve 4. pádě.

Předložky času (Temporale Präpositionen)
V němčině existuje mnoho předložek, které se pojí s časovým údajem. V této lekci Vám představujeme 
další dvě.

se 4. pádem se 3. pádem

über eine Stunde von…an von Oktober an

Sie hat über vier Stunden Aufenthalt in Berlin. Má více než čtyři hodiny zastávku v Berlíně.
Von Oktober an gibt es wieder freie Plätze. Od října zase budou volná místa.

GRAMATIKA
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PROJEKT

Vysněná dovolená  
Právě máte možnost naplánovat dovolenou svých snů. Máte k dispozici bezednou peněženku a před 
sebou mapu světa. 

  Naplánujte dovolenou podle svých představ.
 1 Pracujte samostatně. Představte si dovolenou svých snů. Kde byste ji rádi prožili? U moře? Na horách? 

Na venkově? V jedné ze světových metropolí?

 2 Sedněte si do kroužku a postupně německy představte svá přání a odůvodněte je. Používejte přitom 
slovní spojení, která jste se naučili v této lekci: 
– ans Meer / am Meer
– in den Süden / im Süden
– nach Paris / in Paris
– auf eine Insel / auf einer Insel

 3 Najděte spolužáka/spolužačku, který/která má podobnou představu o vysněné dovolené, a dál už  
pracujte ve dvojicích (nebo v malých skupinkách).

 4 Navštivte cestovní kancelář a požádejte o prospekty místa, kam byste se rádi podívali. Vyhledejte ten 
správný resort, hotel, město či oblast. Informace o Vašem místu hledejte na německých webových 
stránkách.

 5 Vytvořte koláž ve formě plakátu, kterou budou tvořit vystřižené obrázky, fotografie, grafiky, krátké texty. 
Své výtvory vyvěste ve třídě.

 3 Na začátku každé hodiny může jedna skupinka svůj projekt představit.

PROJEKT
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