
Německý jazyk 

IX. B 

Plán domácí výuky od 27.4.-30.4.2020 

- nejprve opět kontrola cvičení z minulého plánu – Freizeit oder Schule? 
 

1.Haushalt, findest 2. lieber 3. los 4. schlafen 5. Zuerst, dann  
6. chattest 7.treibt 8. nachts 9. Fernsehen 
 
-    učebnice str. 37/ 16 : 
 
Alicia: Hi Niko, ich darf am Samstag ins Kino! 
(Ahoj Niko, smím jít v sobotu do kina.) 
Niko: Super! Wo treffen wir uns? 
(Super, kde se potkáme?) 
A: Um achtzehn Uhr in der Fußgängerzone. 
( V 18 hodin na pěší zóně.) 
N: Ja, aber wo genau? 
(Ano, ale kde přesně?) 
A: Neben dem Einkaufszentrum. 
(Vedle nákupního centra.) 
N: Aha, also vor dem Kino? 
( Aha, takže před kinem?) 
A: Ja, das ist hinter der Eisdiele. 
(Ano, to je za zmrzlinárnou.) 
N: Alles klar. Kommt Hanna auch? 
( Všechno jasné. Půjde Hanna taky?) 
A: Nein, Hanna ist sauer.Diego kommt mit… 
(Ne, Hanna je naštvaná. Diego půjde…) 
N: Wie bitte, dein Bruder?! 
(Jak prosím, tvůj bratr?!) 
A: Ja, aber er geht in „Star Wars“. 
( Ano, ale jde na Star Wars.) 
 
 



___________________ 
 

- Klett Maximal interaktiv, slovíčka z modulů 3 a 4 zde: poslechnout si, 
říkat si nahlas, zopakujte si i slovíčka z modulu 3 

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

- zadávám učení se slovíček z učebnice ze strany 52 druhá půlka – od  
die Bar po das Produkt – celou stranu 52 si rovněž poslechni  
 

- následující úkol mi, prosím, napište do mailu, do středy 29.4.2020 : 
(Jistě to víte, ale pro jistotu připomínám, že přehlásky – ä ö ü a ß, 
napíšete pomocí „Vložení“ a Symbol . vpravo) 
 
Napiš německy: 
 
1. Půjdeme v sobotu odpoledne do parku? 
2. Alicia a Lena mohou jít v pátek večer do kina. 
3. Kam chceš jít? 
5.  Ty nesmíš jít na diskotéku. Je ti teprve 12! 
6.  Kde se potkáme? 
7. Potkáme se na pěší zóně, vedle nákupního centra, v 18:00 hodin. 
8. Začíná se v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



- v následujícím úkolu si zopakujete předložky 
 

- Wohin geht man? Wo macht man das? Unterstreich die richtige Lösung. 
(Podtrhni správné řešení:) 

 
Beispiel: Sandra geht gern in den / in dem Jugendklub. 
 

1. Mein Papa geht am Samstagvormittag oft im / ins Stadion, aber meine Mama geht 
lieber vor den /in den Park joggen. 
 

2. Wir treffen uns um fünf vor dem / vor das Kino. 
 

3. Du willst Klavier spielen lernen? Dann musst du in der / in die Musikschule gehen.  
 

4. Gehst du mit im / ins Konzert? Unsere Band „Globus Kids“ spielt im Jugendklub. 
 

5. Die Eisdiele ist neben der / in die Bibliothek. 
 

5. Hinter der / Hinter die Schule ist ein Café. 
 

- řešení tohoto úkolu příště v plánu 
 
 

 
Zatím opakujeme, přístě bychom pomalu začali s další lekcí. Mějte se 
krásně,případné dotazy opět na: simperska@9zszlin.cz. Průběžně mi sem, prosím, 
posílejte překlad těch osmi větiček.  
 
Mgr. Hana Šimperská 


