
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 14.4.-17.4. 2020 

- nejdříve si zkontroluj test osobnosti na str.33 v učebnici, cvič.17 
1. Máš rád/a……d) Nemáš rád/a sport. 
2. Co nemáš rád/a …..a)vaření b) make – up  c) šachy  d) balet 
3. Co se ti líbí – myslíš si, že je úžasné? 
4. Co si myslíš, že je nudné? A)hrát na klavír  b) hrát divadlo  c) videohry   

d) nakupování 
5. Co máš rád/a? 
6. Co rád/a posloucháš? 
7. Co se ti líbí? 
8. Filmy a TV: Co máš rád/a?  b)manga: japonské komiksy 
9. Dnes je nuda. Co uděláš? 
10.  Užít si prázdniny, ale jak? A)hrát fotbal  b) surfovat na internetu c) 

listovat v časopisech) odpočívat 
Typ A : Jsi jako Anton. Jsi veselý/á a úžasný/á. Jsi taky rapper? 
Typ B: Jsi speciální. Jsi jako Jan. Chaos nemáš rád, že? 
Typ C: Jsi aktivní. Máš rád/a hudbu a párty. Jako Alicia. Máš rád/a taky 
módu? 
Typ D : Jsi jako Lena: inteligentní a zajímavý/á. Nemáš rád/a sport, že? 

- Řešení velikonoční aktivitky:  
1. G  2. H   3. I   4.  K  5.  J  6. C   7.  E   8. B   9. D   10. A   11. F   
 

 
- nechávám ještě slovíčka z minulého plánu na doučení, tzn. L 1.3, str. 44 

v učebnici – první půlka 
 

- na následujících stránkách (níže) si najdi Klett Maximal interaktiv 1, 
interaktivní učebnice s pracovním sešitem modul 1 , vlevo nahoře 
prostřední ikonka (řádky), Lektion 1.2  - Ich mag das  - projdi si celou lekci, 
zkus si znovu doplnit i ta cvičení ,která jsme dělali v učebnici, níže potom 
najdeš i interaktivní cvičení z pracovního sešitu: ‚Arbeitsbuch‘ 



https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-
interaktiv-dulezite-informace  

- tentokrát tedy budete jen opakovat,  pro vás snad zábavnější formou, kdo už 
zvládl slovíčka (1.sloupec) začne se učit druhý sloupec  
 
 

Mějte se pěkně, opět platí, pište případné dotazy.  Spousta z vás se mi už ozvala 
buď na e-mail nebo do elektron. ŽK, děkuji. Kdo se ještě vůbec neozval 
(alespoň třídní učitelce), učiňte tak, prosím. I když je vše v pořádku a práci 
zvládáte, ale ať o vás vím. Stačí krátké: „Vše ok.“  
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