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Mírně pokročilí začátečníci

Charakteristika: Kurz navazuje na minulý rok, kdy jsme s němčinou začínali úplně. Používáme 
učebnici Sprechen Sie Deutsch A1, kde budeme začínat čtvrtou lekcí. Kurz je vhodný pro ty, kdo 
za sebou mají přibližně rok němčiny, nebo pro ty, kteří se takto cítí. Vstupní předpoklady: Umíte 
krátce pohovořit o sobě, umíte používat členy v různých pádech a předložky se 3. a 4. pádem. 
Výstup: Navážeme na prohlubování těch nejzákladnějších a nejpraktičtějších dovedností. Budete 
umět popsat lépe svůj život osobní i pracovní a svoje záliby, a konverzovat na toto téma. Zvládnete 
nákup v němčině, zvládnete nabídnout pomoc či něco k jídlu a pití. V případě, že si nejste jisti, do 
kterého z našich kurzů docházet, je nejlepší se přijít podívat do hodiny.

 Pokročilí začátečníci 

Charakteristika: Kurz je určen těm, kteří již nejsou úplnými začátečníky, mají určité znalosti i slovní 
zásobu. Kurz navazuje na minulý rok, kdy jsme probírali učebnici Sprechen Sie Deutsch A1, 
budeme začínat v 9. lekci. Vstupní předpoklady: Umíte hovořit o sobě (v přít. čase), používáte 
předložky, slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami, způsobová slovesa. Umíte 
nakoupit, sestavit jednoduchý recept, vyjádřit se k bydlení. Výstup: Prohloubíte si základní 
dovednosti, naučíte se používat minulý čas, rozšíříte si slovní zásobu. 

Mírně pokročilí 

Charakteristika: Kurz je určen těm, kteří již nejsou začátečníky, a chtějí pozvolna zlepšovat a 
kultivovat svou němčinu mimo rámec nejjednodušších frází a gramatik. Důraz ale není kladem jen 
na výuku gramatiky, nýbrž její praktické osvojení v konverzačních situacích. U každého učiva 
hledáme praktické využití a hledíme na zapojení studenta do hodiny. Kurz navazuje na minulý rok, 
kde jsme probírali učebnici Sprechen Sie Deutsch A1. Zde budeme pokračovat od 13. lekce. 
Vstupní předpoklady: Umíte popsat svůj život a záliby, povyprávět o tom, co jste dělali o víkendu. 
Dokážete sdělit své plány do budoucnosti, dokážete obstát v nejzákladnějších konverzačních 
situacích. Umíte popsat své dosavadní životní zážitky (do určité míry). Tyto předpoklady však berte 
s rezervou, nikdo tyto dovednosti neovládá perfektně – od toho se učíme. Výstup: Prohloubíte si 
základní dovednosti a používání minulého času, rozšíříte si slovní zásobu


