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1. Osobní charakteristika (moje koníčky, záliby; můj denní program, volný čas; popis 

osoby – vlastnosti, vzhled, oblékání; rodina a rodinné vztahy; představy o osobním životě – 

výběr povolání, životní styl) 

 

1. Persönliche Merkmale (meine Hobbys, Vorlieben; mein Tagesprogramm, meine Freizeit; 

die Personenbeschreibung – die Eigenschaften; das Aussehen, das Kleiden; die Familie und 

Familienbeziehungen; die Vorstellungen vom Privatsleben – die Berufswahl, die 

Lebensweise) 

 

 

2. Kultura a umění (kulturní možnosti a zájmy; zvyky, tradice a svátky v ČR a v SRN; 

kultura v Příbrami, v mém bydlišti a v Praze; známé osobnosti německy mluvících zemí) 

 

2. Kultur und Kunst (kulturelle Möglichkeiten und Interessen; Feste, Bräuche und Feier in 

Tschechien und in der BRD; Kultur in Příbram, in meinem Wohnort und in Prag; bekannte 

Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder) 

 

 

3. Sport (druhy sportů a jejich klasifikace; můj postoj ke sportu; sportovní zařízení v místě 

bydliště) 

 

3. Sport (Sportarten und ihre Klassifikation; meine Einstellung zum Sport; die Sportanstalten 

in meinem Wohnort) 

 

 

4. Nakupování a služby, stravování (obchody a zboží; služby – pošta, banka, 

zdravotnická zařízení; druhy jídel a pití, stravovací návyky, tradiční české a německé pokrmy, 

v restauraci – výběr, objednání, placení) 

 

4. Einkaufen und Dienstleistungen, die Verpflegung (die Geschäfte und Waren; die 

Dienstleistungen – die Post, die Bank, die Gesundheitsanstalten; Essen und Trinken, die 

Ernährungsgewohnheiten, die traditionellen Gerichte der deutschen und der tschechischen 

Küche, im Restaurant – die Auswahl, die Bestellung und das Zahlen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ochrana životního prostředí, příroda (globální problémy světa – příčiny, důsledky, 

možná řešení; třídění odpadu, můj postoj k ochraně životního prostředí; proměny přírody v 

ročních obdobích, můj vztah k přírodě; roční období) 

 



5. Umweltschutz, Natur (Globale Probleme der Welt – die Ursachen, die Folgen, die 

möglichen Lösungen; die Abfalltrennung, meine Einstellung zum Umweltschutz; die 

Naturveränderungen in allen Jahreszeiten, meine Beziehung zur Natur, die Jahreszeiten) 

 

 

6. Cestování, SRN, Praha (prázdniny/dovolená – tuzemská i zahraniční; SRN – sousední 

státy, spolkové země, města, řeky, hory, zajímavá místa; Berlín a jiná zajímavá města a místa, 

politický systém) 

 

6. Reisen, BRD, Prag (die Ferien/der Urlaub – das Inland, das Ausland; die BRD – die 

Nachbarnländer, die Bundesländer, die Städte, Flüße, Berge, die interessanten Orte; Berlin 

und die anderen interessanten Städte und Orte, das politische System) 

 

 

7. Bydlení (domov – popis, představa budoucího bydlení, druhy bydlení, život na venkově a 

ve městě) 

 

7. Wohnen (das Zuhause – die Beschreibung, die Vorstellung vom Zukunftswohnen, das 

Leben auf dem Lande und in der Stadt) 

 

 

8. Lidské tělo (části lidského těla, kostra a kosti, vnitřní orgány, krevní skupiny) 

 

8. Der menschliche Körper (die Teile des menschlichen Körpers, das Skellet und die 

Knochen, die inneren Organe, die Blutgruppen) 

 

 

9. Zdravotní péče, lázeňská péče (u lékaře – komunikace s praktickým lékařem, 

vyšetření, ošetření; profese v nemocnicích; pobyt v nemocnici; léčivé prameny v ČR, léčba) 

 

9. Gesundheitspflege, Badekur (beim Arzt – das Gespräch mit dem praktischen Artz, die 

Untersuchung, die Behandlung; medizinisches Personal; der Krankenhausaufenthalt; die 

Heilquellen in Tschechien, die Prozeduren) 

 

 

10. Choroby a onemocnění, úrazy a první pomoc (typy nemocí a jejich symptomy, 

dětské nemoci; život ohrožující situace a poskytnutí první pomoci; lékárnička) 

 

10. Krankheiten und Erkrankungen, Unfälle und Erste Hilfe (die Krankheiten und ihre 

Symptomen, die Kinderkrankheiten; die lebensbedrohende Situationen und Erste Hilfe 

leisten; die Hausapotheke) 

 

 

 

 

 

11. Zdravý životní styl (imunita, vitamíny, civilizační choroby, rizikové faktory) 

 

11. Gesunde Lebensweise (die Immunität, die Vitamine, die Zivilisationskrankheiten, 

Rizikofaktoren) 

 

 

12. Drogy a léky (druhy drog, závislosti, druhy léků) 

 

12. Drogen und Medikamente (die Drogenarten, die Abhängigkeiten/die Sucht, die Arten von 

den Medikamenten) 



 

 

 

Vypracovala: Mgr. Martina Srchová, v. r.  

 

Schválil vedoucí předmětové komise: Mgr. Stanislav Pokorný, v. r.  

 

Vedoucí oboru ZL: Mgr. Hana Sentenská, v. r. 

  

Schválil ředitel školy: Mgr. Václav Kočovský, v. r. dne: 4. 10. 2022 

 

 

 

 
 

 


