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Německý jazyk jako 2. cizí jazyk 
 

Soubor materiálů pro výuku německého jazyka jako 2. cizího jazyka na 2. stupni základní školy. 
Obsahuje materiály pro procvičování a opakování slovní zásoby a gramatického učiva jednotlivých 
lekcí (použita učebnice Heute haben wir Deutsch 1. a 2. díl).  

 
 

 

1301 Slovní zásoba 1. lekce - křížovka 7. ročník slovní zásoba 1. lekce 
1302 Slovní zásoba 1. lekce - křížovka 7. ročník slovní zásoba 1. lekce 
1303 Slovní zásoba 3. lekce - křížovka 7. ročník slovní zásoba 3. lekce 
1304 Slovní zásoba 6. lekce - křížovka 7. ročník slovní zásoba 6. lekce 
1305 Časování pravidelných sloves - 

křížovka 
7. ročník časování pravidelných sloves 

v jednotném čísle, procvičování tvarů 
pravidelných sloves, procvičování 
slovní zásoby 

1306 Tiere 7. ročník slovní zásoba k tématu zvířata, 
skládání slov z přeházených písmen 

1307 Slovní zásoba 7. lekce - křížovka 8. ročník slovní zásoba 7. lekce 
1308 Slovní zásoba 9. lekce - křížovka 8. ročník slovní zásoba 9. lekce 
1309 Slovní zásoba 9. lekce - křížovka 8. ročník slovní zásoba 9. lekce 
1310 Slovní zásoba 2. lekce - křížovka 9. ročník slovní zásoba 2. lekce 
1311 Opakování 4. lekce 9. ročník diktát, tvoření otázek, slovní zásoba, 

překlad, doplňování chybějících 
členů, luštění zašifrovaných slov 

1312 Opakování 5. lekce 7. ročník slovní zásoba, překlad, časování 
slovesa být v j. č., záporné zájmeno 
kein 

1313 Opakování 7. lekce 8. ročník slovní zásoba, učební předměty, 
doplňování členů, protiklady, 
časování pravidelných sloves v j. č. a 
mn. č., slovosled 

1314 Opakování 8. lekce 8. ročník slovní zásoba, dny v týdnu, překlad, 
protiklady, časování slovesa být v j. č. 
a mn. č., slovosled 

1315 Opakování 9. lekce 8. ročník slovní zásoba, čísla 0 - 20, počítání, 
složená slova, rozkazovací způsob, 
určování času, slovosled 

1316 Opakování 10. lekce 8. ročník slovní zásoba, „möchten“, 3. pád 
podstatných jmen, množné číslo 
podstatných jmen, doplňování členů 

1317 Verkehrsmittel 9. ročník opakování - slovní zásoba k tématu 
dopravní prostředky, časování 
slovesa fahren a překlad 

1318 Opakování 2. lekce 9. ročník slovní zásoba, skloňování zájmena 
wer, časování sloves geben, nehmen, 



essen, odpovědi na otázky 
1319 Opakování 3. lekce 9. ročník slovní zásoba, časování sloves fahren 

a können, překlad, předložky se 3. 
pádem (bei, mit, zu), skloňování 
zájmen mein, dein - 3. pád 

1320 Opakování 4. lekce 9. ročník slovní zásoba, překlad, 3. pád zájmen 
ich, du, předložky se 4. pádem (für, 
gegen, ohne), předložky se 3. pádem 
(bei, mit, zu), časování slovesa laufen 

   


