
Německý jazyk 

VII.A 

Plán domácí výuky od 23.3. – 27.3. 2020 

- nechávám ještě na doučení se slovíčka ze str. 34,35 – slovíčka si 
i pište při učení, vyslovte si je nahlas („tahák“ k výslovnosti máte 
všichni), nezapomínat na členy!! 

Nelekejte se délky zadání úkolu, jen vám to potřebuji popsat, ať 
všichni víte, co máte dělat. 

Myslím, že jste všichni kreativní a že uvítáte, že místo doplňování 
cvičení budete moci něco vytvořit  sami. Potřebujete: papír A4, 
pastelky, fixy, příp. fotky…výstřižky z časopisů, cokoliv…popusťte uzdu 
fantazii! Vytvoříme si takový malý projekt nazvaný: 

Ich und mein Freund/meine Freundin ( Já a můj 
kamarád/kamarádka) Toto bude nadpis nahoře na papíře. 

Popíšeš všechno, co už umíš o sobě..tzn. – kde bydlíš, odkud pocházíš, 
kolik je ti let… a v lekci 1.2 si vybereš alespoň dvě aktivity a napíšeš, 
co děláš rád, případně nerad (viz str.30/10). Doplníš malůvkami, 
ozdobíš papír – jakkoliv, nakresli např. aktivity, které děláš…, 
sebe…cokoliv, např. u věty… Ich wohne in Zlín - namaluj třeba naši 
radnici nebo mrakodrap, najdi fotku Zlína, ze Zlínského zpravodaje…, 
fantazii se meze nekladou a totéž ve 3. osobě čísla jednotného 
popíšeš u svého kamaráda. (Er/Sie heißt Peter. Er wohnt in…) Buď 
budeš mít vše na jedné straně nebo kamaráda popíšeš a barevně 
dotvoříš na stranu druhou…nechám na tobě…nic není špatně. Nebo 
napíšeš větu o sobě a pak tutéž větu o kamarádovi….Opravdu to 
nechávám zcela na vás. Používejte: Ich mag...mám rád, ich finde 
…gut/nicht gut…Prolistujte učebnici a napište co možná nejvíce vět. 



Chtěla bych, abyste si procvičili nejen osobu první – ich, ale i osobu 3. 
-er/sie. Pracujte s učebnicí, pro popis kamaráda je inspirací třeba 
cvič.11 na str. 30. 

Toť vše. 

Vypracovaný projektík si přinesete potom s sebou do hodiny 
němčiny. Společně to ještě zkontrolujeme, doladíme a pak to 
budeme prezentovat. 

Mějte se krásně a buďte zdraví! 

Mgr. Hana Šimperská 

Případné dotazy pište na:  simperska@9zszlin.cz 

 

 


