
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 14.4. do 17.4.2020 

1. Opakování a řešení zadaných úkolů 6.4.-8.4.2020 

     AB 41/4   1. die Fuβgängerzone   2.die Turnhalle   3.das Stadion  4 der Tennisklub 

                       5. das Einkaufszentrum   6.der Park   7.das Büro(kancelář)   8.die Eisdiele 

                       9.die Musikschule   10.das Theater(divadlo)   11.der Bahnhof 

                       12.das Schwimmbad (bazén, koupaliště)  das Freibad(užíváme pro 

                        venkovní koupaliště) das Schwimmbad=krytý i venkovní bazén 

                       13.die Pizzeria   14.das Restaurant   15.das Café 

                       / pozor na odlišné rody od češtiny/ 

KB 45 MEMO  mit dem Bus  ( člen 3.p. rod mužský, střední=stejný tvar) 

KB 45/3b    1.mit dem Bus   2.mit dem Flugzeug   3.mit der Bahn(=mit dem Zug vlakem) 

                    4. mit dem Zug 

AB 78/1 die Reise planen: die Fahrkarte, das Flugticket, die Navi-App, der Reiseführer 

                Ich fahre: mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Bus, mit der Straβenbahn, 

                                  mit der U-Bahn, mit dem Taxi. 

AB 81/1   1. Fahrrad   2.Flugzeug   3.Bahn   4.Auto   5.Bus 

                 in den Ferien-o prázdninách  (den-3.p.člen určitý mn. č.) 

                 mitkommen-jet s     Geburtstag haben (mít narozeniny) spojení bez členu 

                                                     (der Geburtstag)       die Stadt der Liebe-město lásky 

                 endlich-konečně       Endlich Winter. Konečně (je tu) zima. Endlich Ferien… 

                 fahren+země  - u všech zemí středního rodu používáme předložku nach 

                                nach Deutschland, nach ‚Österreich… 

                                            - u zemí ženského rodu používáme předložku in + člen určitý 

                                               ženského rodu ve 4.p.= die 

                                in die Schweiz, in die Slowakei, in die Türkei… 

              - znovu přečíst všechny věty tohoto cvičení 

KB 46/5a  - seřazení vět      5,2,4,1,3 

KB 46/5c  - text znovu přečíst (rozumět obsahu) 

                  - příběh nahlas převyprávět 

2. Zápis sešit (přední strana) vlepit nebo opsat 

 

    Předložky  von (od,z, opis 2.pádu), aus (z) +3.p. 

    (nicht) weit von- (ne)daleko (od) 

    nicht weit vom (von dem) Bahnhof-nedaleko nádraží 

                        von der Schule-nedaleko školy 

                        vom (von dem) Büro-nedaleko kanceláře 

     aussteigen aus-vystoupit z 

     einsteigen in+4.p.-nastoupit do 

     ankommen in+3.p.-přijít,přijet,přiletět,připlout,dorazit do 



     Wo? Kde?+3.p.                    Wohin?Kam?+4.p. 

     links-vlevo                             nach links-doleva 

     rechts-vpravo                        nach rechts-doprava 

                                                      / na otázku Wohin? přibírají příslovce předložku nach/ 

     Předložka über-zde ve významu přes 

                            

                                 geradeaus 

      gehen                nach links 

      (jít)                     nach rechts 

                                 über die Straβe 

 

-KB 46/6 vypracovat (sešit zezadu) přiřadit číslo a písmeno 

-KB 46/6 na základě obrázků so sagt man´s doplnit překlad do zápisu gehen… 

-AB 49/6,7 vypracovat (nová slovesa s odlučitelnou předponou-procvičení) 

   

  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/5229948726542336 

interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 3 

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 4 

(po rozkliknutí symbolu i –lišta nahoře vlevo najdete návod na používání učebnice a  

pracovního sešitu v češtině-modul 4) 

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

s jejich koncepcí. 

 

Mgr.Vilma Kučerová 
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