
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 

- nejprve opět kontrola opakování z minulého plánu, pečlivě si, prosím, 
oprav: 
1. Welches Verb passt? Ordne zu. (Které sloveso se hodí? Přiřaď.) 

Musik hören, Sport machen, Spaghetti kochen, eine E-Mail schreiben, 
Deutsch lernen, im Internet suchen 

2. Schreib die Fragen zu den Antworten. (Napiš otázky k odpovědím.) 
1.Spielst du Flöte? 2. Lernt Tanja Deutsch?3. Singe ich gut? 4. Wie 
findest du Mangas? 

3. Beschreib Elisa. Schreib ganze Sätze.(Popiš Elisu, napiš celé věty.) 
Das ist Elisa. Sie kommt aus Italien aber sie wohnt in Hamburg. 
Elisa(sie) fotografiert gern und sie spielt Tischtennis. Sie findet 
Videospiele blöd und sie kocht nicht gern. 

4. Was bedeutet das? Unterstreich den richtigen Satz. (Podtrhni 
správnou větu.) 

1.B) 2. C) 3. A) 

5.   Mögen oder finden? Ergänze das Verb in der richtigen Form. (Mögen 
nebo finden? Doplň sloveso ve správném tvaru.) 

       1. mag, finde 2. magst 3. findet, mag 4. findest 

- do příštího pátku: 1.5.2020 mi, prosím, do mailu,  (simperska@9zszlin.cz) 
napište následující věty německy: 

- když prolistuješ v učebnici lekci L 1.2 určitě najdeš nápovědu☺ 
1. Anton pochází z Rakouska. 
2. Rád zpívám a tančím. 
3. Alicia neposlouchá ráda Katy Perry. 
4. Jan nemá rád techno. 
5. Co máš rád?  
6. Anton se učí angličtinu. 
7. Posloucháš rád hudbu? 
8. Co si myslíš o divadle? 



- na následujícím odkazu si pusť všechna slovíčka, opakuj si výslovnost 
nahlas ( Klett Maximall interaktiv 1, slovíčka z modulů 1-2 zde, otevřít, 
W_ 1-2, W_1-3) 
 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-
interaktiv-dulezite-informace/ 
 

- učebnice, str. 36/1 a také odkaz: 
 
https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 
 

- podívej se na video: Kursbuch, Lektion 1.3: Wir sind der „Globus“, šipka, 
Video. 
Podívej se na video třeba 2krát, i víckrát, až budeš opravdu rozumět. 
Vypracuj úkol dole. Co je správně, co špatně? Můžeš si hned  
i zkontrolovat: klik na zelený  háček. 
 
Přeji vám všem pěkné jarní dny a těším se na vaše větičky.☺ 
Mějte se krásně. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
 
simperska@9zszlin.cz 


