
Jazyk německý- VII.A,B 

Plán domácí výuky od 20.4. do 24.4.2020 

znovu přeposílám odkaz k interaktivní učebnici 
   https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

   1. Opakování sloves- interaktivní učebnice AB 17/8 

   -rozkliknout 3.symbol vlevo nahoře-Arbeitsbuch Lektion1.2 Ich mag das šipka vpravo 

     rozkliknout- Aktivitäten šipka vpravo rozkliknout- Aufgabe 8 označit 

   - počítač vyhodnocuje jako chyby i pravopis tj. podstatná jména píšeme velkým 

     písmenem 

   -před poslechem ve slovíčcích zopakovat, jak napíšeme činnosti na obrázcích 

   -Wer macht das? Kdo to dělá?  Oma Elke, Denilla, Leo, Hanna, Yui – tak píšeme 

   -ve větách pak nahrazujeme jména osobními zájmeny Anton (er), Yui (sie) 

   2. Řešení zadaných úkolů 14.4.-17.4.2020 

   a) Otestuj své vědomosti-slovesa+některé koníčky a jejich rody 

       telefonieren,joggen,fotografieren,kochen,hören,mögen 

       překlad slovesa z tajenky učit se (lernen-vyznačit v tajence daný sloupeček) 

       macht,aktiv,lustig, Tischtennis,Schach,Basketball, Fuβball,Tischfuβball, 

       Computerspiele,Billard (barevné zvýraznění rodů) 

       er macht,aktiv,lustig – v tajence svisle vyznačit mag osobní zájmena, která k  

       danému tvaru patří er,sie,(es =ono-střední rod) 

       Tischtennis…Billard spojíme se slovesem spielen 

   b) Řešení úkolu Eva erzählt… 

       1.R   2.F   3.R,F   4.F 

   3. Zopakovat zápis mögen=gern+sloveso, nicht mögen=nicht gern+sloveso, na co 

       ve větě odkazuje das – uplatněno i v úkolu Eva erzählt… 

   -interaktivní učebnice AB 18/11-poslech 

     3.symbol nahoře rozkliknout-Arbeitsbuch Lektion 1.2 Ich mag das-Video-Aufgabe11 

   -nejprve si přečíst úkoly 1-5, pak pustit nahrávku,znovu přehrát, úkoly řešíme během 

     1.poslechu, nejasné věci během 2.poslechu 

   -před poslechem nutno označit symbol se sluchátky pro poslech vlevo nahoře před 

     číslem cvičení 

   -vyhodnocení poslechu-kliknout na zelený symbol vpravo dole, správné odpovědi 

     se zabarví  zeleně, chyby červeně, označení symbolu vpravo dole-úkol po označení  

     symbolu sluchátka lze řešit znovu 

   -odpovědi překřížkovat do klasické učebnice včetně úspěšnosti v procentech, 

     označit odpovědi, v nichž byla chyba 

   Poslech potřetí- Proč je daná odpověď správně-R nebo chybně-F? Jakou formulaci  

   slyšíme? 

   1. F      Diego sagt(říká): Ich spiele gern Fuβball, aber ich mag Sport nicht. 

   2. R                                    Ich spiele Computerspiele. Ich bin Computernerd. 

                                              ( der Computernerd= der Computerfreak- fanda počítače) 

   3. R                                     Ich surfe gern im Internet und ich programmiere gern. 
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   4. R                                     Ich höre gern Techno und Electro. (gern hören=mögen+Techno) 

   5. F                                     Popmusik mag ich gar nicht.    (gar nicht=vůbec ne) 

   1. R      Yui sagt:                Ich spiele Geige, aber ich mache das nicht gern. (das odkazuje 

                                                                                                                 na hru na housle) 

   2. R                                     Ich fotografiere gern. Klar,(Jasně,že) ich mache Selfies. 

   3. F                                     Ich mache auch gern Sport, aber Judo und Karate mag ich gar 

                                              nicht. Nein! 

   4. R                                    ich spiele gern Volleyball. 

   5. F                                    Na ja, und ich telefoniere nicht gern. 

   -následující úkol vypracovat sešit zezadu (vlepit nebo opsat) 

    Odkazové slovo das: zvýrazni, na co odkazuje v Diegově monologu 

   Popmusik mag ich gar nicht. Alicia mag das. Sie singt auch gern. Das finde ich schrecklich. 

   Ist der Satz richtig R oder falsch F? 

   Alicia mag Popmusik.      R   F 

   Diego singt nicht gern.    R   F 

   Diego mag Singen nicht.  R  F 

   Diego findet Singen interessant.   R   F 

 

-AB 20/13a)-doplnit osobní údaje do vět a podle obrázků napsat, co má ráda/nerada pomocí 

 mögen, nicht mögen, pozor na pravopis podstatných jmen na obrázcích-velké písmeno, tento 

úkol lze vypracovat pomocí interaktivní verze znovu-kontrola,popř.oprava chyb 

-AB20/13b-doplnit osobní údaje do vět 

                   -činnosti na obrázcích lze psát dvojím způsobem a)mögen, nicht mögen 

                                                                                                           b) sloveso+gern,nicht gern 

                    např. obr.1 Er mag Musik. nebo Er hört gern Musik. 

                  -pozor na věty s mögen- zápor u přímého slovosledu na konci věty 

                  - gern, nicht gern-u přímého slovosledu za slovesem 

                  - tento úkol vypracovat jako domácí úkol a zaslat formou zprávy prostřednictvím 

                    EŽK ke kontrole (nevypracovávat do AB) 

4.Zápis (sešit přední strana) vlepit nebo opsat 

Konjunktionen. /Spojky/. 

und-a 

Alicia mag Karaoke und Rihanna. 

Anton findet Rap und Electro spitze. 

Ich mag Fuβball und Anton findet Fuβball auch super. 

aber-ale 

Ich bin jetzt im Jugendklub, aber Alicia ist nicht hier. 

Jan kocht gern, aber ich koche nicht gern. 

Jan kommt aus Weimar, aber er wohnt jetzt in Frankfurt. 

oder – nebo 

Spielst du gern Klavier oder Gitarre? 

Bist du im Jugendklub oder zu Hause? 

Lernst du oder surfst du im Internet? 



5. Slovní zásoba ke str.32-KB 35 

Další slovesa+podstatná jména k nim patřící 

vlepit nebo opsat (sešit přední strana) 

 

genieβen      die Ferien 

(užívat si)            prázdnin 

blättern         in Zeitschriften 

(listovat)        v časopisech 

schreiben      eine E-Mail    E-Mails 

(psát) 

surfen            im Internet 

(surfovat)      na internetu 

sein, chillen   im Jugendklub, im Park, zu Hause 

(být, odpočívat) v klubu mládeže, v parku, doma 

 

Znovu žádám všechny, kteří se zatím neozvali, aby tak učinili. Napište prosím, 

že máte přístup k zasílaným materiálům a zadané úkoly plníte. V případě nejasností 

mne kontaktujte prostřednictvím EŽK nebo e-mailem. Děkuji. 

 

Mgr.Vilma Kučerová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 


