
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí přípravy od 6.4. – 8.4. 2020 

- nechávám ještě na doučení slovíčka ze str.79 + kdo se hned nenaučil, 
doučí se i množná čísla u podstat. jmen (vždy se učíme slovíčka i s jejich 
tvary množných čísel!)  
 

- řešení ke cvičení PS str. 65/14: 
0: nie (nikdy); 25: selten (zřídka); 50: manchmal (někdy);75: oft: často; 
100:  immer (pořád,stále) 
 

- dalším cvičením navážeme: PS str.66/15 – budete pracovat se dvěma 
slovesy: essen (jíst): pozor na jeho nepravidelné časování ve 2. a 3. 
os.čísla jednot. a se slovesem trinken (pít) – běžné časování. Na všechny 
řádky napíšete vždy větu o sobě a pak hned o kamarádovi/kamarádce. 
Také přidáte  frekvenční příslovce – jak často? 
Ich esse oft Gemüse. 
Peter isst immer Kartoffeln.   …….. 
 

- Podařil se vám vytvořit jídelníček? Jsem zvědavá, jak jste se úkolu 
chopili.☺Kdo má hotovo a má možnost, budu ráda, když práci 
naskenujete a pošlete na můj mail. Pokud možnost nemáte, nic se neděje, 
práce si společně projdeme pak ve škole, jak již jsem psala, donesete si na 
první hodinu.   
 

- na závěr pár velikonočních slovíček☺: 
 

- spoj levý sloupeček s pravým, slovíčka si vyhledej, na některá si určitě 
vzpomeneš z minulého roku (řešení pošlu v příštím plánu). 
 
OSTERN = VELIKONOCE   
1. Der Osterhase   a) hledat velikonoč.vajíčka 
2. Das Lamm    b) koš 
3. Das Osterei    c) Velikonoční pondělí 
4. Ostereier bemalen  d) postní období 



5. Der Ostersonntag   e) jaro  
6. Der Ostermontag   f) schovávat velikonoč. vajíčka 
7. Der Frühling   g) velikonoč.zajíc  
8. Der Korb    h) beránek 
9. Die Fastenzeit   i) velikonoční vajíčko/kraslice   
10.  Ostereier suchen   j) Velikonoční neděle 
11.   Ostereier verstecken  k) malovat velikonoč.vajíčka 

 

FROHE OSTERN!  VESELÉ VELIKONOCE! 

 

Prosím všechny, kteří se mi ještě neozvali na elektronickou žákovskou 
knížku nebo školní e-mail, aby tak co nejdříve učinili! Děkuji. 

 

Mgr. Hana Šimperská 

Případné dotazy:   simperska@9zszlin.cz 

 

- ještě oprava pravopisu v řešení cvičení z minula: PS str.64/10 ;  9. Esst  
(ne: Est) – opravte si, prosím  


