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31/4 1. Ž si poslechnou nahrávku a doplní údaje do telefonního rozhovoru. 

Transkripce + ŘEŠENÍ: 

  Hallo, hier ist Monika. Samstags gehen wir mit Freunden cachen. 
Hast du Lust? 
 Ja, super. Wohin geht ihr diesmal? 
 Wir wollen in den Wildpark gehen. 
 Cool. Da war ich noch nie. Wo und wann treffen wir uns?
  Also, wir treffen uns um 12:30 am Hauptbahnhof. Wir fahren mit der 
Straßenbahn 709. 
 Alles klar! bis Samstag.
 Abgemacht! bis Samstag.

2. Pro následné procvičení můžete použít KV09 – Verabredung am 
Telefon. Ž si vyberou z 8 alespoň 4 situace a procvičí si ve dvojicích. 
Následně vyvolávejte Ž náhodně na jednotlivé situace. Ž musí 
improvizovat, pokud si právě tuto situaci nestihli připravit. Mohou 
používat učebnici jako vzor. Cílem této aktivity je zautomatizování 
podobných rozhovorů a frází, které se při podobných rozhovorech 
používají. 

KV09 – Verabredung am 
Telefon

3B  Ich lade dich am 24. Oktober zu 
meiner Geburtstagsparty ein.     AB 139–141, Ü 9–17

str./cv. Jak na to? doplňující materiál, 
odkazy, poznámky

32/1a 1. Ž si nejdříve přečtou pozvánky a–c. Ž si pro lepší orientaci vyznačí 
signální slovíčka – např. datum, místo konání, organizátora, typ 
události apod.

2. Následně si Ž poslechnou nahrávku a přiřadí pozvánku a-c k Dialogu 
1–3. 

ŘEŠENÍ: 
Dialog 1 – c 
Dialog 2 – a
Dialog 3 – b

Tipp! 
U podobných typů cvičení 
nepřekládejte se žáky text, 
jedná se o selektivní 
čtení.  

Tipp! 
Jedná se o dialogy o akcích 
na pozvánce, nejedná se tedy 
přímo o pozvání po 
telefonu apod.

U podobných typů cvičení 
nepřekládejte se žáky text, 
jedná se o selektivní 

Jedná se o dialogy o akcích 
na pozvánce, nejedná se tedy 

Track 65

Track 66–68
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Transkripce: 

Dialog 1
Kellner: Restaurant Rheinturm
Mann: ah … guten Tag, Werner am Telefon. Ich möchte einen Tisch für 
ein romantisches Abendessen reservieren. 
Kellner: Wann denn? 
Mann: Am 14. um 19:30.
Kellner: Ok, kein Problem. Können Sie noch Ihren Namen wiederholen? 
Mann: Werner, Sebastian Werner. 
Kellner: Alles klar. 
Mann: Vielen Dank. … Na so was

Dialog 2: 
Mädchen 1: Oh, eine Grillparty …
Mädchen 2: Super, Freunde treffen und richtig schön essen … Wann 
denn? 
Mädchen 1: Nächste Woche, am Samstag bei Lena. 
Mädchen 2: Bei Lena sagst du…? 
Mädchen 1: Ja, bei Lena.
Mädchen 2: Dann ist Stefan auch dabei…
Mädchen 1: Hey… der hat doch eine Freundin.
Mädchen 2: Was sagst du? Eine Freundin? 

Dialog 3:
Junge 1: Hey, du wirst 18, oder? 
Junge 2: Jaja, diese Woche am Freitag.
Junge 1: Das wird groß!!! 
Junge 2: Ja, viiiel Essen, gute Musik.
Junge 1: Ich freue mich total …

3. Nyní se Ž zaměří na řadové číslovky a čtení datumu. K  tomu jim 
pomůže G-tabulka. 
Za pomocí G-tabulky a pozvánek Ž tvoří ve dvojicích krátké rozhovory 
typu: 

  Wann ist die Grillparty bei Lena? 
 Die Grillparty bei Lena ist am 20. September. 

Pro procvičení řadových číslovek lze použít: 
Např. cv. 2 na str. 137 v AB – Cvičení je původně určeno k procvičení 
jiného jevu, nicméně se výborně hodí i k procvičení řadových číslovek. 
A nemusíte nic navíc tisknout  . Ž si kladou otázky, co se kdy děje a 
odpovídají. Možno použít např. ve chvíli, kdy zbyde na konci hodiny 
pár minut. 
KV10 – Terminkalender Partnerspiel – Ž pracují ve dvojici a ptají na 
údaje v diáři. Každý žák má k dispozici jiné informace. Podobné cvičení 
jako předchozí, časově je ale náročnější, jelikož Ž musí aktivně tvořit 
otázky, aby se dověděl chybějící informace a zároveň se soustředit na 
odpověď a tu si také zaznamenat.  

KV10 – Terminkalender

32/1b Ž napíší dle vzoru pozvánku do sešitu. 
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33/2 Ž se zamyslí nad pozvánkou a jejími částmi. Přiřadí nadpisy k jedno-
tlivým obratům. 

ŘEŠENÍ: 

Tipp! 
Tip na menší projekt: 
Zadejte Ž (ideálně za DÚ), 
aby vytvořili gra� cky pěkně 
zpracovanou pozvánku se 
všemi náležitostmi (obrázek, 
fotka, termín, místo, co se 
slaví apod.) – žáci zpracují 
pozvánku např. na PC. 
Výsledné pozvánky si můžete 
vystavit v učebně. 

33/3a 1. Ž si prohlédnou obrázky a přečtou si důvody zpoždění v rámečku. 

2. Selektivním způsobem přiřazují jednotlivé důvody k obrázkům. 

ŘEŠENÍ: 
a – 3
b – 1
c – 5
d – 2
e – 6
f – 4

33/3b Ž si poslechnou nahrávku a přiřadí správný obrázek k dialogu. 

ŘEŠENÍ: 

________________________
Danke für die Einladung.

Das ist sehr nett von dir/von euch.

________________________
Ich freue mich total.

Ich freue mich auf dich/euch/auf die Party.
Bis bald. Liebe Grüße.

________________________

Ich komme gerne zur Party.

Ich komme sehr gerne vorbei. 

________________________________Oh, da kann ich leider nicht. Es tut mir leid, ich bin in …Ich habe leider nicht frei. Schade, …Ich muss leider absagen. Ich bin krank. 

danken

eine Einladung bestätigen

eine Einladung absagen

sich verabschieden

Výsledné pozvánky si můžete 

Track 69–74
Dialog 1 2 3 4 5 6

Bild d b c f a e
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Transkripce: 

Dialog 1
  Hallo, Robert, ich warte schon 10 Minuten hier im Kino auf dich. 
Kommst du nicht?
 Doch, ich bin gleich da. Tut mir leid, aber der Bus hatte Verspätung.
  OK, OK… ich sitze in der fünften Reihe links und halte einen Platz 
für dich frei.
 Super, danke, du bist ein Schatz.

Dialog 2
  Thomas, hallo, kommst du heute nicht zur Uni?
 Doch, Stefanie, klar, aber es ist erst halb acht!
  Wie bitte? Es ist schon fast neun!
 Oh Gott, Entschuldigung, meine Uhr ist kaputt.

Dialog 3 
  Holger, wo bist du? 
 Ich komme später. Ich bin auf dem Weg, mein Zug hatte Verspätung.
  Wir müssen noch die Präsentation fertig machen.
 Ja, ich weiß. Ist das Treffen aber nicht morgen?
  Doch, aber wir haben noch viel zu tun. 

Dialog 4 
  Susanne, kannst du mir sagen, wann genau das Konzert beginnt?
 In einer Stunde. Wo bist du?  
  Ich bin im Stau, auf der Autobahn war ein Unfall.
 Schaffst du es nicht? 
  Doch, wir haben noch Zeit. 

Dialog 5 
  Herr Meyer, hier Markus Schneider. Mein Auto hatte eine Panne. 
 Kommen Sie also nicht ins Büro?
  Doch, das Auto fährt wieder und in einer Stunde bin ich im Büro.

Dialog 6 
  Hey, wo bist du? Wir warten schon seit einer halben Stunde auf dich!
  Wo bin ich? Das möchte ich auch wissen. Sorry, ich kann das 
Restaurant nicht fi nden. 
  Kommst du also nicht? 
 Doch, ich fahre mit dem Taxi. Wie ist die Adresse? 

Tipp! 
Procvičte si fráze se žáky hravě. Rozdejte do dvojic obrázky, žáci si 
připraví minirozhovor/krátkou pantomimickou scénku a ostatní Ž hádají, 
o jakou výmluvu se jedná. Zvětšené obrázky najdete v KV11 – Verspätung. 
Zároveň ji můžete použít na začátku příští hodiny k zopakování – Ž napíší 
do sešitu/na modelovací podložku (viz L2) správnou výmluvu. 

KV11 – VerspätungKV11 – Verspätung
připraví minirozhovor/krátkou pantomimickou scénku a ostatní Ž hádají, 
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33/3c 1. Ž si pročtou otázky 1–6 a reakce na ně a–f. 

2. Následně si poslechnou nahrávku a přiřadí správnou reakci k otázce. 

ŘEŠENÍ: 
1. c
2. e
3. a
4. f
5. d
6. b

Transkripce: 

viz 3b

3. Na základě otázek a reakcí Ž doplní Tipp-tabulku. 

33/3d Ž procvičují minidialogy, jeden ze dvojice vymyslí zápornou otázku, 
druhý na ni odpoví kladně. Pro slabší skupiny je k dispozici KV12 – 
Antworten Sie positiv. Ž mají otázky již předpřipravené. 

KV12 – Antworten Sie 
positiv

3C  Wir haben schöne Weihnachtslieder 
gehört.      AB 141–143, Ü 18a–25

str./cv. Jak na to? doplňující materiál, 
odkazy, poznámky

34/1a 1. Ž pracují ve skupinkách a přiřadí vhodnou frázi k obrázku – KV13 – 
Was sagt man …

2. Následně proběhne společná kontrola s  U. Teprve pak si žáci 
samostatně doplní řešení do učebnice. 

Pro případné další procvičení je vhodná aktivita KV14 – Spiel – Was 
sagt man … - Ž si procvičí nejen fráze z L3C, ale také vybrané obraty 
z d.leicht 1 L1. Ž pracují ve dvojicích a postupují vždy střídavě o jedno 
políčko (tak, aby nic nezaznělo 2x) – Na základě obrázku Ž uvedou 
správnou frázi a vymyslí tematicky se hodící větu. 
Např. Ž stojí na políčku s jídlem – řeknou Guten Appetit a dodají např. 
Das Schnitzel ist lecker. apod. 

KV13 – Was sagt man …

KV14 – Spiel – Was sagt 
man …

Tipp!
Pokud chceme odpovědět 
na zápornou otázku kladně, 
použijeme v odpovědi 
_________________.

na zápornou otázku kladně, 
použijeme v odpovědi 

doch

Track 69–74


