
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 27.4.do 30.4.2020 

1.Řešení zadaných úkolů 20.4.-24.4.2020 

-AB 17/8   3.Yui-Sie spielt Geige.   5.-Oma Elke-Sie kocht.   2.Hanna-Sie spielt Tischtennis. 

                   6.Leo-Er lernt Englisch.   1.-Anton-… 4.Denilla-Sie spielt Fuβball. 

-odkazové slovo das-Diegův monolog: Pomusik mag ich nicht. Alicia mag das.(odkazuje 

  na Popmusik) Sie singt auch gern. Das finde ich schrecklich.(odkazuje na  Sie singt gern.) 

  Alicia mag Popmusik.    richtig   Diego singt nicht gern.   richtig 

  Diego mag Singen nicht.   richtig   Diego findet Singen interessant.   falsch   

-AB 20/13a)   2.ist   3.aus Weimar   4.in Rio de Janeiro   6.Yoga   7.Theater   8.Videospiele 

2. Video KB 29/8-interaktivní učebnice  3.symbol vlevo nahoře-Kursbuch Lektion1.2: 

  Ich mag das ,šipka vpravo-Video,šipka vpravo-Aufgabe 8 
   https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

-první poslech-globální porozumění, přečíst úkoly, druhý poslech, během poslechu nebo 

  poté vyřešit úkoly-okamžitá zpětná vazba(zelený symbol vpravo dole kliknout-správné 

  odpovědi zeleně, chyby červeně), popř. poslech potřetí-soustředit se na případné chyby, 

   symbol vpravo dole umožní úkol řešit znovu 

3. Zopakovat slovíčka ke str.32(KB35) + zápis v sešitě – další slovesa+podstatná jména, která 
k nim patří 

-KB 32/15-interaktivní učebnice Kursbuch Lektion 1.2:Ich mag das-Telefongespräch- 

  Aufgabe 15 (přetažením vět z nabídky vznikne kompletní text), vyhodnocení popř. 

  opakování úkolu viz.pokyny k videu 

- KB 32/16-interaktivní učebnice –po splnění úkolu 15 kliknout na šipku vpravo nahoře- 

  naskočí 16 – slovesa v nabídce je nutno dosadit na správné místo v textu a správně 

  vyčasovat, po vyhodnocení úkolu (pokud je vše správně-zelená barva) přepsat 

  cvičení do sešitu zezadu viz.pokyn KB 32/16 klasická verze 

 (před samotným řešením úkolu doporučuji otevřít klasickou učebnici a potřebné informace 
/kdo co dělá/ v textu najít, teprve pak vypracovat) 

-AB 21/14- interaktivní pracovní sešit Arbeitsbuch Lektion 1.2:Ich mag das-Telefongespräch- 

  Aufgabe 14 (přetažením výrazů v nabídce získáš dialogy, není nutné přepisovat do 

  klasického prac. sešitu  voll cool= zcela v pohodě,mám se báječně 

 ( doporučení: začni dialogem, který je pro tebe nejsnazší /zúží se nabídka/, Ich-psáno 

  velkým písmenem=začátek věty!) 

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

(zde najdeš nahraná slovíčka) 

Klett Maximal interaktiv 1 

slovíčka z modulů 1a2 zde-otevřít-označit W1-2 a slovíčka si z celé lekce můžeš poslechnout 

Využití:- poslechnout a ihned opakovat jednotlivá slovíčka s důrazem na správnou  

               výslovnost (snaha co nejvíce napodobit mluvčího) 

             -  slovíčka jen poslouchat a umět přeložit do češtiny(část testu slovíčka obsahuje 

                 vždy slovní zásobu, kdy překládáte JN-JČ a JČ-JN)                                                                                         

             - KB 34,35-slovíčka poslouchat a zároveň sledovat v učebnici (srovnání mluvené 

               a písemné podoby) 

https://www.mauthor.com/present/6473876817707008
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/


                                                                                                                          

- zaměřit se hlavně na novější slovní zásobu, u podstatných jmen pozor na odlišnost rodů- 

   tato slovíčka vícekrát opakovat. 

 

Stále jsou mezi vámi někteří,o kterých nemám žádnou zprávu. Chtěla bych znovu 
připomenout domácí úkol AB 20/13b – platí pro všechny-, který byl zadán v týdnu 

20.-24.4. Nepište do AB, řešení pošlete prostřednictvím EŽK formou zprávy, 

formou odpovědi všem vyhodnotím,poté si zapíšete správné znění do AB. 

Úkol zašlete pokud možno nejpozději do 30.4.2020. 

V případě nejasností,dotazů se na mne kdykoliv obraťte. Napište i co se vám daří, 

zda zvládáte práci s interaktivní verzí učebnice. Myslím na vás. 

 

Mgr. Vilma Kučerová 

 

 

 

 

    

 

                                                                     


