
Základní  didaktická  koncepce  učebnicového  souboru  Sprechen Sie 
Deutsch? nakladatelství  Polyglot  vychází  z  tradic  naší 
lingvodidaktické školy a zároveň využívá pozitivní a osvědčené prvky 
různých  dalších  koncepcí  a  metodických  směrů.  V  duchu 
zprostředkovací  metody  uvádí  učebnicový  soubor  studenty  do 
běžných životních situací a seznamuje je s reáliemi a sociokulturními 
aspekty  německy  mluvících  zemí.  Navazuje  na  v  praxi  osvědčené 
formy  výkladu  v  českém  jazyce  a  procvičování  učiva  uplatňující 
srovnávací  přístupy,  přičemž  plně  respektuje  princip  komunikativní 
výuky. 

Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako 
součást  ucelené  řady učebnic  pro vyučovací  předmět  německý  jazyk.  Součástí  učebnic  je 
pracovní sešit s klíčem, mapová příloha, přehled probrané gramatiky a slovník. Učebnicový 
soubor Sprechen Sie Deutsch? se skládá z vlastní žákovské učebnice, kazet a knihy pro učitele

Cena jednoho dílu se pohybuje mezi 250 a 300 Kč

První  díl je  určen  úplným  začátečníkům.  V  rámci  morfologie  je  zakončen  výkladem  a 
procvičením  préterita  a  perfekta.  V  oblasti  lexikální  je  student  vybaven  základní  slovní 
zásobou z nejdůležitějších okruhů běžné konverzace v rozsahu 840 slov. Součástí učebnic je 
pracovní sešit s klíčem, mapová příloha, přehled probrané gramatiky a slovník. Učebnicový 
soubor  Sprechen  Sie  Deutsch?  se  skládá  z  vlastní  žákovské  učebnice,  kazet  a  knihy  pro 
učitele.  První  díl  je  doplněn metodickou příručkou a  multimediálním programem na  CD-
ROMu. Učebnice byla schválena MŠMT ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy 
jako součást ucelené řady učebnic pro vyučovací předmět německý jazyk.

V učebnici Sprechen  Sie  Deutsch?  2 se  v  rámci  morfologie  student  seznámí  mj.  se 
skloňováním  a  stupňováním  přídavných  jmen  v  přívlastku,  předložkami  s  2.  pádem  a 
konjunktivem  préterita,  probrán  je  infinitiv  závislý  na  podstatném  a  přídavném  jménu, 
infinitiv  závislý  na slovesu,  vztažné  věty,  infinitivní  konstrukce s  zu,  um… zu. V oblasti 
lexikální si student osvojí slovní zásobu v rozsahu 730 slov. Učebnice byla schválena MŠMT 
ČR k zařazení do seznamu učebnic pro střední školy jako součást ucelené řady učebnic pro 
vyučovací předmět německý jazyk.

Nově přepracovaná učebnice Sprechen Sie Deutsch? 3 zachovává uspořádání gramatického 
učiva a tematickou orientaci své starší verze. Zřetelnou změnou je zpracování podle nových 
pravidel německého pravopisu, dále gramatická podoba prezentace učiva, menší rozsah slovní 
zásoby, zkrácená a aktualizovaná cvičení oddílu B a D, rozčlenění oddílu C na menší úseky 
pro  snadnější  aplikaci  v  rámci  vyučování  a  zařazení  mnoha  nových  originálních  textů  a 
cvičení  k  jejich  porozumění.  Ve  třetím  díle  je  z  morfologie  vyloženo  např. 
plusquamperfektum,  konjunktiv  plusquamperfekta,  trpný  rod,  slovesné  předpony  dílem 
odlučitelné a dílem neodlučitelné. Mezi nově probírané syntaktické jevy patří například další 
infinitivní konstrukce, další typy vedlejších vět (časové, způsobové aj.). 

Sprechen Sie Deutsch? 4 navazuje na látku probranou v předchozích třech dílech učebnice. 
V rámci morfologie se student mj. seznámí s konjunktivem I, skloňováním vlastních jmen 
osob s titulem, dalšími předložkami s 2. pádem, s kolísáním v rodu podstatných jmen. Mezi 
nově probírané syntaktické jevy patří převod přímé řeči do řeči nepřímé, další typy vedlejších 
vět přípustkových a způsobových aj. Z oblasti lexikální si student odnese novou slovní zásobu 
v rozsahu 663 slov. 
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