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Typ modulu: Všeobecně vzdělávací, 

povinný 

Forma 

hodnocení: 

Klasifikovaný zápočet (KZ) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období:  

Poslech s porozuměním; ústní vyjadřování; čtení s porozuměním; písemné vyjadřování 

Témata: 

- lidé, seznamování, představování 

- osobní údaje (jméno, věk, bydliště, rodinný stav, povolání, zájmy) 

- povolání, pracovní trh, životopis 

- bydlení, předměty denní potřeby, nakupování 

- každodenní činnosti, popis všedního dne, režim dne, cestování 

- zdraví, zdravý způsob života, sport, nemoci, pojištění 

- Německo a základní reálie 

Mluvnice: 

- skladba věty jednoduché, základní vzorce německé věty dvojčlenné, vazba "es gibt", 

slovosled  

- vyjadřování záporu  

- prostý a závislý infinitiv 

- substantiva, základní pravidla užití členů, pády 

- číslo - tvoření plurálu 

- zpodstatnělá přídavná jména 

- přítomný čas, préteritum a perfektum sloves pravidelných, pomocných, způsobových a 

nepravidelných 

- slovesný způsob oznamovací a rozkazovací, konjunktiv préterita, kondicionál  

- slovesný rod: trpný rod, zvratná slovesa 

- neurčité tvary slovesné, základní slovesné vazby 

- stupňování přídavných jmen a příslovcí, přídavná jména zeměpisná,  

- užívání základních a řadových číslovek při vyjadřování data, letopočtu a při udávání času, 

míry, váhy a měny 
- spojky 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu:  

- systematické rozvíjení řečových dovedností zahrnující dovednosti receptivní, tj. 

porozumění vyslechnutému projevu a čtenému textu, i produktivní, tj. ústní a písemné 

vyjadřování  

- osvojení přiměřeného množství jazykových prostředků, tj. slovní zásoby a mluvnice 

obecného i odborného německého jazyka, zvukové a grafické stránky německého jazyka  

- osvojení dalších pracovních návyků, vedoucích k efektivnímu studiu a dalšímu samostudiu 

německého jazyka se zaměřením na oblast charitativní a sociální práce  



Způsob ukončení modulu:  Klasifikovaný zápočet (KZ) 

 Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce  

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Seminární práce na zadané téma  

Zápočtový test - gramatika (min. 70 % 

úspěšnosti) 

Hodnocení 
Podíl 

závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Seminární práce na zadané téma 40 % 

Zápočtový test (min. 70% úspěšnosti) 50 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a diskusí nad vybranými tématy 

v učebně s audiovizuální technikou. Součástí výuky bude interpretace vybraných textů, 

procvičování jednotlivých gramatických jevů a jejich aplikace v mluvené i psané formě 

Základní literatura:  
Niebisch, Penning-Hiemstra, Specht, Bovermann, Reimann. Schritte 1 International. Ismaning: 

Hueber Verlag, 2006 

Schritte international 1 : Glossar XXL : Deutsch-Tschechisch, Německo-český slovníček, Ismaning: 

Hueber Verlag, 2006 

Niebisch, Penning-Hiemstra, Specht, Bovermann, Reimann. Schritte 2 International. Ismaning: 

Hueber Verlag, 2006 

Schritte international 2 : Glossar XXL : Deutsch-Tschechisch, Německo-český slovníček, Ismaning: 

Hueber Verlag, 2006 

Doporučená literatura: 
Dusilová, D. a kol. Cvičebnice německé gramatiky. Praha: Polyglot, 1996.  
Lübke, D. Tematický slovník moderní němčiny. Plzeň: Fraus, 1999.  
Rinas, K. Vorsicht – Fehler! Plzeň: Fraus, 2003.  
Siebenschein, H. Velký česko-německý slovník. Praha: Leda, 2006. 
Aktuální texty z odborných periodik. 
Odborné texty z relevantních internetových stránek. 

Internetové odkazy: 

- cvičení, texty, porozumění textů, vše s automatickou opravou: 

http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_uebungen_index.htm 

- slovní zásoba, hravou formou, jednojazyčně (německy s obrázky)/ s anglickým 

překladem, vše i audio (rodilý mluvčí): 

http://www.languageguide.org/german/vocabulary/ 

- slovníky a překladače online zdarma: 

http://slovnik.seznam.cz/cz-de/word/?q=nov%C3%BD&id=N-T49ZO2Ayo= 

www.translate.google.cz 

- stránky časopisu „Deutsch Perfekt“ online: 

http://www.deutsch-perfekt.com/ 

pozn.: k četbě na místě i k zapůjčení volně a zdarma, časopis v čítárně Městské knihovny 

v Chebu 

„Deutsch Perfekt“ 

zajímavá četba v němčině, vždy s připojeným glosářem, úrovně A1-B2 

- němčina na internetu, obecně gramatika a cvičení 

http://www.nemecky.net/  

- německá gramatika, slovník, cvičení, doplňovací cvičení  

http://nemecky.org 
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