
  Jazyk německý-IX.A,B 

  Plán domácí výuky od 27.4.do 30.4.2020 

 

  1.Opakování: Modul 3.3-KB30/1-interaktivní verze 
 https://www.mauthor.com/present/5229948726542336 

2.symbol vlevo nahoře-Modul3: Mein Alltag Lektion3.3:-So ist mein Tag-Situation 1: 

Video-Aufgabe1 

a)-podívej se na video (před jeho shlédnutím se seznam s úkoly a-h (úkol dělán 

     v hodině 27.1. obrázek+činnost),úkoly vypracuj (opakování každodenních činností) 

   - 2.shlédnutí-zaměř se na určování času 

b)-samostatný ústní projev-opakovat 10 libovolných vět k tématu Mein Tag 

     (mělo být předmětem ústního zkoušení-zůstává) 

2. Kontrola zadaných úkolů 20.4.-24.4.2020 

   -KB 47/8 (ve směru hodinových ručiček) 1,5,3,2,4 

           47/9   2,1,3 

   -AB 50/9a) 2.zur   Geh zuerst nach links und dann/dann nach rechts. 

                       3.zum  Geh zuerst rechts,dann geradeaus,danach links.(nach lze 

                          v hovoru vynechat, lze i nach rechts, nach links) 

                   b) 1.zum  2.zum 

                                     Steigen Sie in die S-Bahn Nummer 8 ein, am Schillerplatz steigen 

                                     Sie aus und dann gehen Sie (nach) rechts. 

                                                                                                             ,steigen Sie am Schillerplatz 

                                     aus und gehen Sie dann (nach) rechts. 

                                  - lze vložit větu Fahren Sie bis zum Schillerplatz, dort steigen Sie aus. 

 

                   c)  1 zum  Nehmt die U-Bahn. Fahrt zehn Minuten Richtung Stadtzentrum und   

                                     steigt am Bahnhof aus. 

                                                                                                          … Richtung Stadtzentrum. 

                                      Am Bahnhof steigt aus. 

                       2. zur     Fahrt mit dem Rad (bis) zum Heineplatz und (geht) dann 100 Meter 

                                      geradeaus 

                          /die S-Bahn Nummer (číslo)= Linie ( linka) 8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mauthor.com/present/5229948726542336


 

3a) haben-mít   přítomný čas                     minulý čas préteritum 

                          ich habe-mám                   ich hatte –měl/a jsem 

                          du hast                                du hattest 

                          er,sie,es hat                        er,sie es hatte ! 

                          wir haben                            wir hatten 

                          ihr habt                                ihr hattet 

                          sie haben                             sie hatten 

 

 

   sein-být         ich bin-jsem                        ich war-byl/a jsem 

                          du bist                                  du warst 

                          er, sie, es ist                         er,sie,es war! 

                          wir sind                                 wir waren 

                          ihr seid                                  ihr wart 

                          sie sind                                  sie waren 

 

- tvary přít.č.(připomenutí), tvary minulých časů opsat (sešit zepředu) 

- u obou sloves si stačí zapamatovat tvar 1.os. j.č.,dále 3.os.=1.os.,u slovesa haben  

   vkladné e  (souhláska t)-2.os.j.č.+2.os.mn.č. 

b) slovní zásoba ke str.48(KB52) 

 učebnice interaktivní verze https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

48/12 a) Kursbuch Lektion 4.1:Wir fahren nach Berlin-Situation 3:Wie war die Reise- 

                Aufgabe 12a)  

kliknout na sluchátka(vlevo nahoře), vyřešit úkoly, poslech dvakrát, ihned zpětná 

vazba-řešení zelený symbol vlevo dole(zeleně správně, červeně chybně), symbol 

vpravo dole umožní opět úkol řešit 

-pokračovat KB 49/12b-šipka vpravo nahoře, v úkolu vybrat správné sloveso z nabídky, 

okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit 

-AB 51/11,12 interaktivní verze Arbeitsbuch Lektion 4.1:Wir fahren nach Berlin-Situation3- 

                                                   Wie war die Reise-Aufgabe 11 

-vybrat správnou variantu,okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit 

-šipka vpravo nahoře-Aufgabe 12 

-vybrat z nabídky správnou variantu, okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit 

/u všech úkolů v bodě b se soustředit na minulé časy, není nutné přepisovat-sešit zezadu 

 nebo do AB-klasická verze ,slovíčka,která brání porozumění-vyhledat, zopakovat/ 

 Jak jste byli u daných úkolů úspěšní? 
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       Stále jsou mezi vámi někteří,o kterých nemám žádnou zprávu. Chtěla bych znovu 
připomenout domácí úkol – platí pro všechny-, který byl zadán v týdnu 

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

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

Úkol zašlete pokud možno nejpozději do 30.4.2020.Nezapomeňte zmínit v popisu 

cesty do školy co nejvíce odpovědí na otázky-viz. minulý plán domácí výuky. 

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 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       

 

 

                        

 

 

 

   

 

 

 

 

                         

 

                                                                                                             


