
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 14.4. do 17.4.2020 

1. Řešení zadaných úkolů 6.4.-8.4.2020 

     AB 39/4  1. Bassgitarre   2.Klavier   3.Geige   4.Gitarre   5.Flöte   6.Keyboard 

                      7.Schlagzeug 

     AB 40/6   1.schrecklich   2.genial   3.schlecht   4.komisch   5.blöd   6.interessant 

                      7.lustig   8.langweilig   9.klasse   10.toll   11.super   12.spitze 

2. Opakování a řešení nového učiva- slovesa hören, machen, spielen + podstatná 

     jména – barevné zvýraznění rodů (vlepená předloha-podtržení podstatných 

     jmen) 

a)  der Volleyball, Basketball, Fuβball, Tischfuβball 

     das Tennis, Tischtennis, Schach, Billard, Golf, Domino, Memory (pexeso),Theater 

     die (mn.č.) Computerspiele (počítačové hry),Videospiele,Karten 

           + sloveso spielen 

 b)der Sport 

     das Judo, Karate,Yoga, Ballett, Karaoke, Selfie,  

     die (mn.č.) Selfies 

            + sloveso machen 

 c)der Rock, Hip-Hop, Pop 

    die Musik, Helene Fischer, Popmusik 

    die (mn.č.) CDs, Songs 

           + sloveso hören 

- daná podstatná jména se po uvedených slovesech užívají bez členu (kromě ein Selfie= 

   4.p. člen neurčitý ) 

- podstatná jména se vždy učíme se členem určitým der, die,das  

3. Opakování a řešení úkolů slovesa 

    AB 17/7   2.Musik hören   3.telefonieren   4.fotografieren   5.Judo machen    

                     6.Englisch lernen 

    AB 39/3   Englisch lernen, mögen, sprechen 

                     aus Italien kommen 

                     Geige spielen 

                     Schach mögen, spielen 

                     cool finden (myslet si o něčem, že je to skvělé, úžasné /o někom, že je skvělý, 

                                                                                                                                           úžasný) 

                     in Berlin wohnen 

                     Mozart heiβen, mögen, hören, spielen 

                     Theater mögen, spielen, ( Theater machen=přeneseně dělat divadlo- 

                      přehnaně na něco reagovat, zpravidla neadekvátní reakce na nedůležitou 

                      věc) 

                      Karate lernen, mögen, machen 

4. KB 34-slovní zásoba a její opakování 

     - na uvedené straně najdeme 11 podstatných jmen, jejichž rody se liší od češtiny 



       der Bass, die Geige, das Keyboard, das Schlagzeug, das Tischtennis, das Hobby, 

       das Tennis, das Billard, das Make-up, das Schach, der Workshop 

 

5. Otestuj své vědomosti- slovesa, některé koníčky+jejich rody  

 

                           __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    telefonovat 

                __ __ __ __ __ __     běhat 

          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    fotografovat 

          __ __ __ __ __ __     vařit 

                     __ __ __ __ __     poslouchat 

                __ __ __ __ __          mít rád 

 

                Übersetze das Lösungsverb.Přelož sloveso z tajenky. ………………………………………… 

 

                             er  __ __ __ __ __        dělá             Schreib die richtigen Personalpronomina     

                                   __ __ __ __ __    aktivní             Napiš správná osobní     

                                                                                          zájmena ke slovesu z tajenky.    ………………                                                                           

        __ __ __ __ __ __     veselý       

                __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  stolní tenis 

                                __ __ __ __ __ __    šachy 

                    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   basketbal 

                    __ __ __ __ __ __ __   fotbal 

                                          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  stolní fotbal 

          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __     počítačové hry 

               __ __ __ __ __ __ __          kulečník 

              Markiere farbig den Artikel der Substantive. Označ barevně rod podstatných jmen. 

             Mit welchem Verb verbindest du diese Substantive? S kterým slovesem spojíš 

             tato podstatná jména? ……………………………………… 

 

6a) KB 30/10-přečíst a přeložit otázky a odpovědi (ústně) 

 

    jakékoliv sloveso+gern (rád) odpovídá významově slovesu mögen (mít rád) 

    sloveso+nicht gern (nerad) odpovídá významově nicht mögen (nemít rád) 

   b) Zápis-sešit zepředu(vlepit nebo opsat) 

 

Hörst du gern Pop?    Magst du Pop? 

Posloucháš rád pop?  Máš rád pop? 

a) Ja, ich höre gern Pop. 

    Ja, ich mag Pop. 

    Ja,ich mag das. (Ano, mám ho,to rád.)   das- odkazuje na dané podstatné jméno, 

                                                                           může odkazovat i na jiný větný člen nebo celou                                                                                                                                                                      

                                                                           větu 



 

 

b) Nein, ich höre nicht gern Pop. 

     Nein, ich mag Pop nicht. 

     Nein, ich mag das nicht.    das odkazuje na Pop. 

 

-vypracovat úkol Eva erzählt (Eva vypráví…), předlohu vlepit sešit zezadu a zakřížkovat, 

zda je odpověď správná=richtig-R nebo chybná=falsch-F +upevnění slovní zásoby po 

splnění úkolu 

 

Ist der Satz richtig oder falsch? Je věta správně nebo chybně? 

Kreuz an. Zakřížkuj. 

Eva erzählt /vypráví/: 

Judo mag ich nicht. Mein Freund Paul mag das. 

1. Paul mag Judo.              R     F 

Meine Freundin macht gern Karaoke. Das finde ich schrecklich. 

2. Eva macht gern Karaoke.     R    F 

Ich höre gern Techno und Electro. Pop mag ich gar nicht.       (gar nicht=vůbec ne) 

3. Eva mag Techno und Electro.   R    F 

    Eva mag Pop.     R    F 

Ich koche, aber ich mache das nicht gern. 

4. Eva kocht nicht gern.   R    F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ráda bych znovu požádala všechny, kteří se mi zatím neozvali, aby tak učinili. Napište 

prosím prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo školním e-mailem, že máte 

přístup k zasílaným materiálům a s těmito pracujete. Děkuji. 

 

Nakladatelství Klett zpřístupnilo po dobu uzavření škol bezplatně elektronické učebnice  

bez nutnosti registrace a přihlašování. 
https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 1 

 

V příštím týdnu upřesním, jak budeme s učebnicemi pracovat. Seznamte se zatím s jejich 

koncepcí-symboly horní lišta vlevo. 

 

Mgr.Vilma Kučerová 
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