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Laras Ziel ist DAS Reisen

Olaf tut DER Körper weh Jan sucht DIE Richtige



JEN PÁR SLOV ÚVODEM
Každý z příběhů obsahuje podstatná jména pouze daného rodu. Tato substantiva  

byla čerpána ze seznamu slovíček, který sestavil Goethe Institut, a odpovídají  

jazykové rovni A2 (seznam je volně k dispozici na webových stránkách institutu).  

Každý příběh je pro jasnější odlišení spojen s jinou barvou.

V příběhu jsou rozlišeny dva typy slov:

1. barevné zvýraznění

Podstatná jména daného rodu, která je užitečné naučit se nazpaměť:

Mein Name ist Olaf.

2. tučné zvýraznění

Podstatná jména, která patří do skupiny slov majících společný znak (stačí si 

tedy zapamatovat pouze daný znak):

Ich komme aus der Tschechischen Republik. (zakončení -ik)

Pro větší přehlednost je v příběhu vyznačen vždy pouze první výskyt slova,  

ať už se jedná o typ 1 nebo 2.

U složených slov je označena pouze jejich poslední část (která vždy rozhoduje  

o rodu daného podstatného jména), např. Altersunterschied.

Pokud je dané slovo v textu užito v množném čísle nebo v genitivu (ve 2. pádě),  

je zvýrazněn pouze tvar nominativu (1. pádu) čísla jednotného (např. Punkte).

Při učení jednotlivých slovíček se tak stačí zaměřit pouze na slova vyznačená 

v textu. Abyste si rody podstatných jmen opravdu zapamatovali, je kromě 

důkladného pročtení příběhů nutné si látku dostatečně procvičit. Můžete 

využít speciálně vytvořená interaktivní cvičení v digitálních aplikacích Quizlet 

a LearningApps. Obě lze používat zdarma a vystačíte si i s mobilním telefonem. 

Odkazy na cvičení najdete na konci e-booku.

E-book nelze stáhnout ani kopírovat. Pro jeho zobrazení je zapotřebí připojení  

k internetu.
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Občas mě bolí břicho. Lékař říká, že můj žaludek už nefunguje tak dobře. Proto musím každý 
den sníst jedno jablko a každou neděli musím mít na talíři rybu. Pokud mám pak ještě hlad, 
mám si na sporáku ve velkém hrnci uvařit rýži a tu pak sníst se salátem. Každý večer si ale 
dopřávám trochu sýra a víno, pro které si chodím do sklepa. O tom lékař neví.

Manchmal tut mir der Bauch weh. Der 
Arzt sagt, mein Magen funktioniert 
nicht mehr so gut. Deshalb muss ich 
jeden Tag einen Apfel essen und jeden 
Sonntag Fisch auf dem Teller haben. 
Wenn ich danach noch Hunger habe, 

soll ich auf dem Herd in einem großen 
Topf Reis kochen und diesen dann mit 
Salat essen. Jeden Abend gönne ich 
mir aber etwas Käse und Wein, den 
ich mir aus dem Keller hole. Davon 
weiß der Arzt nicht.

BAUCHSCHMERZEN
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Silvi hatte die Idee, gemeinsam eine 
Tour auf einer Insel in der Ostsee 
zu machen. Ich bin zwar durch die 
Bratwurst nicht wirklich in Form, da 
ich aber mit Silvi eine schöne Zeit 
verbringen will, hatte ich eigentlich 
keine Wahl und habe zugesagt. Wir 
haben eine günstige Unterkunft 
gebucht. Die Abfahrt ist schon 
morgen um 7:30, wir fahren mit der 

Bahn und dann mit der Fähre. Die 
Ankunft in unserer Pension ist um 16 
Uhr. Wir machen Wanderungen, um 
die Natur zu genießen, und sehen 
uns auch eine Burg an, die größte 
Sehenswürdigkeit der Insel. Da 
ich aber nicht so viel Energie und 
Kraft wie Silvi habe, nehme ich zur 
Sicherheit mehrere Tafeln Schokolade 
mit.

Silvi měla nápad, že se společně vydáme na výlet po jednom ostrově v Baltském moři. Sice 
nejsem kvůli klobásám úplně v kondici, protože ale chci se Silvi strávit pěkné chvíle, neměl 
jsem vlastně na výběr a souhlasil jsem. Rezervovali jsme výhodné ubytování. Odjezd je už 
zítra v 7:30, pojedeme vlakem a potom trajektem. Příjezd do penzionu je v 16 hodin. Budeme 
chodit na túry, abychom si užili přírody, a prohlédneme si také jeden hrad, největší památku 
ostrova. Protože ale nemám tolik energie a síly jako Silvi, pro jistotu si s sebou vezmu několik 
tabulek čokolády.
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