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Lekce 1. 
 

Kulturelles Leben 

Die Kultur begleitet unseres Leben auf jedem Schrit. Wir lesen Bücher, hören 

Musik, besuchen Theater und Kinos. Unsere Stadt bietet viele kulturelle 

Möglichkeiten an.  

Jetzt gerade fängt die Theaterseasion an. Ganzen Sommer hatte Theater seine 

Ferien und jetzt können wir eine Premiere der Mozarts Oper besuchen. 

In unserer Stadt gibt es viele Museen, wo verschiedene Ausstellungen sich 

stellen vor. Jeder Woche kann man was neues sehen. Der Auswahl ist groß 

und jeder findet was für sich. 

Weitere Möglichkeit ist Kino. Kino bietet viele Filme an. Im Kino kann man 

romantische, abenteuerliche oder kinder Filme sehen. 

Ich mag auch Musik, am meistens die klasische Musik, Jazz, Swing und auch 
Rock. In unserer Stadt gibt es paar Clubs, Kulturzentrum und auch größer 

Saal, wo man ins Konzert gehen kann. 

 

Für die Bücherinteressierte gibt es hier eine große Bibliothek und viele 

verschiedene Büchergeschäfte. Die Bibliothek organisiert auch die 

Vorlesungen. 

Die Clubs bieten die alternative Kunst an. Da kann man viele besondere 

Aktivitäten von unseren Jugentlichen zuschauen. 

Wenn man sucht was für ganze Familie, das ist auch möglich. Eltern und 

Kinder können einen Tag im IQ Zentrum verbringen und da ihre Kenntnisse 

prüfen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

 

Poznámky: 
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Slovíčka: 

Německy Česky 

s Abenteuer (-s, -) dobrodružství 

aktuell aktuální 

e Atmosphäre (-, -n) atmosféra 

aus/gehen (ging aus, i.ausgegangen) vyjít si, jít se pobavit 

ausverkauft vyprodaný 

(sich) aus/wählen vybrat, zvolit (si) 

bekannt známý 

beliebt oblíbený 

r Club klub 

r Eintritt vstup 

e Eintrittskarte vstupenka 

entdecken objevit, odhalit 

s Erlebnis (-ses, -se) zážitek, prožitek 

s Foto (-s, -s) fotografie 

(sich) fühlen cítit se 

s Gebiet (-s, -e) oblast, obor, území 

e Kasse (-, -n) pokladna 

r Krimi (-s, -s) detektivka 

e Kultur (-, 0) kultura 

e Kunst (-, Künste) umění 

r Künstler (-s, -) umělec 

lustig veselý, vesele 

s Publikum (-s, 0) publikum 

r Saal (-s, Säle) sál 

spannend napínavý, poutavý 

statt/finden konat se 

still tichý, klidný 

s Theaterstück (-s, -e) divadelní hra 

überreden přemluvit 

e Unterhaltung (-, 0) zábava 

unvergesslich nezapomenutelný 

versprechen slíbit, slibovat 

(sich) vor/stellen představit, představovat (se/si) 

e Vorstellung (-, -en) představení, představa 

r Vorverkauf (-s, Verkäufe) předprodej 

vor/ziehen dávat přednost 
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Fráze: 

Auf dem Gebiet der Unterhaltung - na poli zábavy 

Das Kino war bis auf den letzten Platz ausverkauft. - Kino bylo do posledního 

místa vyprodané. 

Wie verbringen Sie ihre Freizeit? - Jak trávíte vlastně svůj volný čas? 

zum Glück - na štěstí 

zurzeit - v současné době 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

Gramatika: 

Pořádek slov ve větě jednoduché 

Věta oznamovací 

- přímý - Ich gehe mit ihm oft ins Kino 

-nepřímý - Oft gehe ich mit ihm ins Kino 

Věta tázací 

-doplňovací otázka - Wie viel kosten die Eintrittskarten? 

-zjišťovací otázka - Findest du den Flim spannend? Ja, ich finde es spannend 

Věta rozkazovací 

Warte auf mich! 

Informieren Sie sich an der Kasse! 

 

Pořádek slov v souvětí 

 

Souvětí souřadné 

- spojky neovlivňující slovosled: und, aber, oder, sondern, denn 

Meine Mutter ist Künstlerin, aber ich verstehe nicht viel von Kunst. 

- spojky ovlivňující slovosled: deshalb, daher, deswegen, sonst, 

trotzdem, außerdem 

Viele Leute sind faul, deshalb sitzen sie lieber zu Hause. 

 

Souvětí podřadné 

- spojky: als, dass, obwohl, weil, wenn 

Ve větě uvozených podřadící spojkou je nepřímý pořádek slov. 

Ich beeile mich, weil ich in der Schule um 8 Uhr sein soll. 

Ve větě hlavní, která následuje za větou vedlejší, je nepřímý pořádek slov. 

Obwohl es regnete, gingen wir aus. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
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Cvičení lekce 1          

Cvičení 1 

Tvořte věty oznamovací s přímým pořádkem slov, slovesa dejte do 

správného tvaru 

1. Tennis spielen – die Kinder 

 

----------------------------------------------------------------- 

2. Sie – Rad fahren – gern 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

3. ! früher – lieber – kommen (du) 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

4. Schaffen – es – wir – noch – heute 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

5. Einen Brief – schreiben – Hans – seinen Eltern 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

6. Katrin – vor dem Haus – warten – schon 

 

----------------------------------------------------------------- 

7. ! endlich – ins Bett – gehen (ihr) 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

8. Ich – noch nicht – kennen – unsere Nachbarn 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

9. Aus der Schule – viele Freunde – wir – kennen 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

10.Wir – heute – die Deutschstunde – haben 

 

----------------------------------------------------------------- 
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Cvičení 2 

Začněte větu vyznačeným slovem 

1. Ich kann heute leider nicht kommen. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

2. Diese Ausstellung gefällt allen sehr. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

3. Ich mache alles für dich. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

4. Das Museum ist montags geschloßen. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

5. Es gibt hier viele Möglichkeiten. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Cvičení 3 

Sestavte věty a utvořte k nim otázky 

1. Das Studium – kein Geld – ich – kosten 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

2. Ich – für meinen Hund – haben – etwas 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

3. Hans – wir – sein Auto – borgen 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 



Copyright © 2016  Amelie  Stránka 9 
 

4. Die Arbeit – das Wetter – wir – erschweren 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

5. Er – Blumen – seine Oma – mitbringen 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

Cvičení 4 

Spojte věty danou spojkou 

1. Ich  sage es ihm auf Deutsch. Er versteht mich nicht. – aber 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

2. Meine Frau kocht was. Wir bestellen eine Pizza. – oder 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

3. Du musst sich beeilen. Wir kommen zu Spät. – sonst 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

4. Wir kaufen die Blumen. Du bringst die Torte. – und 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

5. Der Bus fährt nicht. Wir gehen zu Fuß. – deshalb 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

6. Ich kann dir heute nicht helfen. Ich muß noch etwas erledigen. – denn 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

7. Sie laden ihn immer ein. Er kommt nie. – trotzdem 

 

----------------------------------------------------------------- 
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Cvičení 5 

Přeložte 

1. Jsem unavený, proto se těším na víkend. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

2. Můžeš nám to vysvětlit ještě jednou? 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

3. Zítra píšeme test z němčiny, nebo ne? 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

4. Chtěl bych své přítelkyni darovat parfém. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

5. My obstaráme něco k jídlu a vy koupíte pití 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

6. Příští týden nemusím pracovat, tak budeme mít na sebe čas. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

7. Ještě jsem mu to neřekl. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

8. Musíš mluvit pomalu, jinak ti nebude rozumět. 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Gratuluji Vám k absolvování kurzu B1 

Můžete pokračovat kurzem B2 

Těším se na Vás  

 


