
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 20.4. do 24.4.2020 

znovu posílám odkaz na modul 3 
https://www.mauthor.com/present/5229948726542336 

 

1.a) Opakování modulu 3:Prüfungstraining- Hören 

-interaktivní pracovní sešit  

rozkliknout 2.symbol vlevo nahoře-Arbeitsbuch Prüfungstraining šipka vpravo-Aufgabe 

Hören 1 

-pracovat podle pokynů na nahrávce 

-před poslechem označit zelený symbol pro poslech sluchátka vlevo nahoře 

-označit 1 ze 3 nabízených odpovědí 

-vyhodnotit zvolené odpovědi-označit zelený symbol vpravo dole (správné odpovědi 

  se zabarví zeleně, chyby červeně) 

-symbol vpravo dole umožňuje úkol řešit znovu 

- zelená šipka vpravo nahoře – Hören Teil 2 

- opět pokračovat podle pokynů na nahrávce 

-označit správnou odpověď 

-vyhodnotit-zelený symbol vpravo dole 

-překřížkovat do pracovního sešitu-klasická verze- správná řešení, zapsat počet správných 
odpovědí 

-chybné odpovědi dát do kolečka 

 

  b) 3.poslech: Proč je odpověď správná richtig nebo chybná falsch? Co slyšíme na 
nahrávkách? 

  Hören 1 

0  Tobias ruft Max an. Hier ist Tobias. Wo bist du? Maria und ich sind im Klub. 

Wer ist im Klub?  c-Tobias und Maria. 

1   Flori ruft Lars an. Noras Eltern gehen heute Abend ins Theater. Sie hat sturmfrei 

     und macht eine Party. 

Was macht Nora heute Abend?   b-Sie macht eine Party. 

2   Um sechs gibt es Pizza. Die Eltern kommen leider schon um zehn zurück. Wir treffen 

      uns um Viertel vor sechs bei Nora. 

Wann treffen sich Flori und Lars bei Nora?  b-Um Viertel vor sechs. 

Hören 2 

0   Frau Fischer grüβt Sonja und sagt: Ja, Hasso. Du bist ein guter Hund. 

Hasso ist ein Hund.    richtig 

3   Lara grüβt Sonja. Sonja sagt: Ja, das ist Hasso. Er ist noch ganz klein. Lara sagt:DerHund  

     ist aber süβ. Lara fragt: Ist das dein Hund? Sonja antwortet:Nein, das ist der Hund 

     von Frau Fischer. 

Hasso ist Sonjas Hund.   falsch 

4   Sonja sagt: Frau Fischer hat am Nachmittag selten Zeit für Hasso. Ich gehe dann mit  

     Hasso spazieren. 
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Sonja geht vormittags spazieren   falsch 

5   Lara sagt: Ich möchte auch ein Haustier haben, aber ich darf nicht. 

     Sonja fragt: Was willst du denn haben? Lara antwortet: Ein Kaninchen. 

Lara hat ein Kaninchen.   falsch 

6.  Timo ruft Jakob an. Jakob fragt: Wo bist du denn? Ich warte schon 10 Minuten. 

      Timo sagt: Ich kann nicht kommen. 

Jakob und Timo wollen sich treffen.   richtig 

7.  Timo sagt: Ich kann nicht kommen. Mein Fahrrad ist kaputt. 

Timo kann mit dem Fahrrad kommen.   falsch 

8.  Jakob sagt: Mein Bruder ist Taxifahrer. Er kommt gleich und nimmt dich mit. 

Timos Bruder ist Taxifahrer.   falsch   (Jakobs Bruder ist Taxifahrer). 

 

2. Kontrola řešení zadaných úkolů od 14.4-17.4.2020 

KB 46/6    1.b   2.d   3.c   4.a 

gehen geradeaus, nach links, nach rechts, über die Straβe 

jít rovně, doleva, doprava, přes cestu/ulici 

AB 49/6  2.ihr holt ab   3.du steigst ein   4.du kommst an   5.ich hole ab    

                6.er/sie/es/man holt ab   7.ich steige ein   8.sie/Sie kommen an 

AB 49/7   1.ab   2.an   3.ab   4.ein   5.aus 

 

3. Wegbeschreibung (popis cesty)         vlepit nebo opsat (sešit zepředu) 

gehen-geradeaus, (nach) rechts, (nach) links,über die Straβe, 

                                   v hovoru lze předložku nach vynechat 

über den Platz(přes náměstí) 

zuerst (nejprve), dann  (pak, potom), danach (poté, potom) fahren mit+ dopravní  

prostředek ( mit dem Bus, mit der U-Bahn, mit dem Taxi… 

Fahr… Jeď…        Fahren Sie… Jeďte…   Fahrt… Jeďte… 

(rozkaz 2.os.j.č.)(rozkaz vykání)            (rozkaz 2.os.mn.č.) 

nehmen+4.p. den Bus, die U-Bahn, ein Taxi – stejný význam jako fahren mit 

Nimm den Bus! Jeď autobusem!  Nehmen Sie die U-Bahn! Jeďte metrem! 

Nehmt ein Taxi! Jeďte taxikem. 

             (u tohoto dopravního prostředku užíváme neurčitý člen) 

Geh/Gehen Sie/Geht in die Straβe rechts/links! = Nimm/Nehmen Sie/Nehmt 

die Straβe rechts/links! 

Jdi/ Jděte(vykání)/Jděte )tykání 2.os.mn.č.) do ulice vpravo/vlevo! 

 

Wie komme ich zum (zu+dem) Busbahnhof/zur (zu+der) Stadtbücherei/ 

zum (zu+dem) Kaufhaus? 

Jak se dostanu k autobusovému nádraží/k městské knihovně/k obchodnímu domu? 

zu-k, ke( předložka se 3.p.) 

v této otázce užíváme stažený tvar 

bis zum/bis zur/bis zum-až k,ke 



 

Linie 8 (linka 8), (in) Richtung (směrem), nach(libovolné číslo) Metern(po… metrech), 

am Ziel sein (být u cíle), weiter(dál), da,dort(tam), gleich (hned), etwa (libovolné 

číslo) Meter geradeaus (asi, přibližně… metrů rovně) 

nach links und gleich noch mal links (doleva a hned ještě jednou doleva), 

Entschuldigung, wie komme ich…? 

Promiň/te, jak se dostanu… ? 

Entschuldigen Sie, wie komme ich…? 

Promiňte, jak se dostanu… 

 

- odkaz na interaktivní učebnici-modul 4 
https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

KB 47/7- transkripce textu: Jak přeložíš? (ústně) 

 

Nehmen Sie die S-Bahn bis zum Alexanderplatz. Dort steigen Sie in die U-Bahn Linie 8 

Richtung Boddinstraβe ein. Steigen Sie am Moritzplatz aus. Gehen Sie nach links 

in Richtung Oranienplatz. Nach fünfzig Metern sind Sie am Ziel. 

-názvy náměstí ( der Alexanderplatz, der Moritzplatz, der Oranienplatz…,názvy ulic 

  die Bodinnstraβe… -jedná se o názvy-proto vždy se členem určitým v daném pádě, 

  není nutno překládat) 

 

 KB47/7,8,9-vypracovat pomocí interaktivní učebnice 

-2.symbol vlevo nahoře-Kursbuch Lektion 4.1: Wir fahren nach Berlin-dále šipky vpravo 

Situation 2: Wegbeschreibung-Aufgabe 7/-Aufgabe8 (přetažením vět získáme správné 

pořadí slyšeného, dále pokračovat viz pokyny Prüfungstraining…/Aufgabe 9 

AB 50/9a) podle vzoru-tykání Geh… 

              b) vykání Gehen Sie… 

              c) 1. podle vzoru dosadit všechna slovesa ve tvaru rozkazovacího způsobu 

                  ve 2.os.mn.č. 

                   2. doplnit otázku+rozkaz fahren ve 2.os.mn.č. 

 - u tohoto úkolu se jedná o větší rozsah psaní- důležité je mít úkol vypracovaný 

    v AB v klasické formě 

- interaktivní pracovní sešit lze využít pak s odstupem jako úplnou nebo částečnou kontrolu  

   řešení 

  (lze postupovat i opačně tj. interaktivní verze, klasická verze) 

 

4. HA –AB 50/10 – zaslat prostřednictvím EŽK formou zprávy nebo 

školním e-mailem krátký text, který by měl obsahovat následující informace: 

kde bydlíš, jakým dopravním prostředkem jezdíš do školy, kdy spoj odjíždí,kdy 

do Zlína přijíždí, jak dlouho jízda přibližně trvá, kde vystupuješ a jak pak jdeš ke 

škole, pokud jezdíš trolejbusem-jakou linkou 
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nápověda: der Obus(trolejbus), an der Haltestelle +název-není nutné překládat 

(na zastávce), von der Haltestelle aus(ze zastávky) 

zu Fu3 gehen-(jít/chodit pěšky) 

- napište podle pravdy, jak jste byli úspěšní u poslechu Prüfungstraining, kolik 

správných odpovědí jste zaznamenali Teil 1- 2,Teil 2- 6 tj.6+2 

 

Chtěla bych znovu požádat všechny, kteří se zatím neozvali, aby tak učinili. Napište 

prosím, že máte přístup k zasílaným materiálům a zadané úkoly plníte. Děkuji. 

 

Mgr. Vilma Kučerová 
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