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JAZYK NĚMECKÝ 
6. A 
Mgr. Michaela Šuhajová 
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Beste Freunde 3 (A2.1), Beste Freunde 4 (A2.2), učebnice a pracovní sešit, Hueber 
H. Justová: Wir üben deutsche Grammatik, online podpora k učebnici BF 

 

 
ZÁŘÍ 

BESTE FREUNDE 3 

Lekce 24 - Škola. Jídlo 
Slovní zásoba: škola, domácí úkoly, prostírání stolu, škola přes internet 
Gramatika: modální sloveso sollen, slovesa určující směr legen, stellen, hängen, spojka 
denn 
Komunikace: vyjádřit svůj názor, něco zdůvodnit 

 
TEST 
 

ŘÍJEN Lekce 25 – Počítače. Média 
Slovní zásoba: počítač, internet, popis místa 
Gramatika: přivlastňovací zájmena, předložky se 3. a 4. pádem 
Komunikace: něco odmítnout, uvést příklad, někoho vybídnout, aby něco udělal 

TEST 
 
 

LISTOPAD Lekce 26 - Film 
Slovní zásoba: popis osoby, školní projekty 
Gramatika: vedlejší věty se spojkou weil; řadové číslovky 
Komunikace: něco zdůvodnit, někoho v e-mailu oslovit a rozloučit se s ním, něco 
navrhnout, odmítnout nebo přijmout návrh 

TEST 
 
 

PROSINEC Lekce 27 - Cestování 
Slovní zásoba: soutěž, výlet do města 
Gramatika: vedlejší věty s e spojkou dass; rozkazovací způsob 
Komunikace: vyjádřit důležitost, někoho poprosit nebo vybídnout, někoho přivítat, 
popsat průběh 

TEST 
 

 
LEDEN 

BESTE FREUNDE 4 

Lekce 28 - Oblíbená místa 
Slovní zásoba: místa, veřejná místa 
Gramatika: ukazovací zájmeno dies-, osobní zájmena, slovesa se 3. pádem 
Komunikace: mluvit o oblíbeném místě, zahájit rozhovor, vyjádřit příslušnost 

 
TEST 

ÚNOR Lekce 29 - V kavárně 
Slovní zásoba: objednat v kavárně, oblečení, pocity 
Gramatika: konjunktiv II slovesa haben, přídavná jména po členu určitém v nominativu, 
rozkazovací způsob 
Komunikace: omluvit se a přijmout omluvu, objednat jídlo a nápoje, popsat a 
charakterizovat věci a osoby, požádat zdvořile o radu 

TEST 

BŘEZEN Lekce 30 - Praxe 
Slovní zásoba: povolání, práce 
Gramatika: přídavná jména po členu určitém v akuzativu, préteritum modálních sloves 
Komunikace: mluvit o vzdělávání, o pracovních činnostech, vyjádřit spokojenost, vyzvat 
k mluvení 

TEST 

 



 

DUBEN Lekce 31 - Casting 
Slovní zásoba: předměty, inzeráty, osobní názor 
Gramatika: přídavná jména po členu neurčitém v nominativu, vedlejší věty se spojkou 
wenn 
Komunikace: vyjádřit soucit, klást podmínku, vyjádři, že se něco stává nebo to tak je, 
diskutovat o tématu 
 
Lekce 32 - Soutěže, hry 
Slovní zásoba: kvízy, číslovky od 100, přání, loterie 
Gramatika: spojka trotzdem 

TEST 

 
 
 
 
 
 
 

KVĚTEN Lekce 32 - Soutěže, hry 
Gramatika: přídavná jména po členu neurčitém v akuzativu, slabé skloňování 
podstatných jmen 
Komunikace: uvést protiargument, vyjádřit zklamání, pojmenovat přání 
 
Lekce 33 – Výlet. Jazyky 
Slovní zásoba: volný čas, jazyky a dorozumění 
Gramatika: konjunktiv II slovesa können, slovesa s dativem a akuzativem 

TEST 

ČERVEN Lekce 33 – Výlet. Jazyky 
Komunikace: poprosit o něco zdvořile, udělat návrhy, říct, že jsme něčemu nerozuměli, 
poprosit někoho, aby mluvil pomaleji, říct, že neznáme nějaké slovo 
 
Opakování vybraných gramatických jevů  
Procvičování jazykových dovedností – mluvení, čtení, poslech, psaní  

TEST 

 


