
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 4.5.do 8.5.2020 

1. Řešení zadaných úkolů 27.4.-30.4.2020 (pro ty,kteří nepracovali s interaktivní verzí) 

    -KB 32/15   2.Was machst du in Berlin?   3.Ist das nicht langweilig?   4.Und was macht 

                         sie?   5.Und was machst du?   6.Danke.   7.Bis bald. 

    -KB 32/16 … Sie chillt, macht Selfies und genieβt die Ferien. Jan ist zu Hause. Er schreibt 

                           E-Mails und (er) surft im Internet. Klara blättert in „Girlz“. 

    -AB 21/14 klasická verze (v mém AB jedno Ich navíc, tisková chyba) 

                       Hi, ich chille im Park. Ich bin voll cool. 

                       Hallo! Ich spiele Volleyball und Karten. 

                       Ich bin zu Hause. Ich schreibe E-Mails. 

2. Zápis- vlepit nebo opsat(sešit zepředu) 

              -stejnou myšlenku jako finden(myslet si o)+přídavné jméno lze vyjádřit slovesem 

                sein(být)+přídavné jméno 

    libost  např. toll         nelibost   blöd(protikladné příd.jm.) 

                                                           lze vyjádřit také  zápor nicht+libost tj.nicht toll 

 

      Gefallen/ Missfallen. (Libost/Nelibost). 

      Oma Elke findet Udo Lindenberg toll. 

      Aber Jan findet Udo Lindenberg blöd. 

      Aber Jan findet Udo Lindenberg nicht toll. 

      Ist Helene Fischer genial? 

      Ja, Helene Fischer  ist genial. 

      Nein , sie ist schrecklich. 

      Nein, Helene Fischer ist nicht genial. 

      Ist Tennis langweilig? 

     Nein, Tennis ist interessant. 

     Nein, es ist nicht langweilig.  

 
        3.Opakování na souhrnný test Modul 1.2(  co bys měl/a dobře umět)-vypracuj 

1/Welche Hobbys sind das? O jaké koníčky se jedná? 
z přeházených podtatných jmen a sloves umět najít volnočasovou aktivitu 
např. ginsen = singen, chSach= Schach / velké písmeno znamená, že se jedná o 
podstatné jméno ,slovní zásoba koníčky-znalost 
2/Was bedeutet das?  Kreuz an.Co daná věta vyjadřuje? Zakřížkuj. 
 
Jan findet Rammstein spitze. 
a/ Jan findet Rammstein schrecklich. 
b/ Jan findet Rammstein doof. 
c/ Jan findet Rammstein klasse. 
- znalost výrazů, kterými vyjadřujeme, že se nám něco líbí / nelíbí 

    3/ umět časovat a správně použít do vět slovesa finden a mögen 

     Mama, …………………… du Rammstein? Ja, Rammstein ist super. Oma Elke…………… 

     Rock,aber Rammstein ……………………. sie schrecklich.  Ich ……………………. Pop toll, 



     aber ich …………………. Helene Fischer nicht. 

     4/ umět správně přiřadit z nabídky sloves vhodné sloveso k podstatným jménům-např. 

    machen, spielen, hören…………….. 

    Pop, Klavier,  Ballett,  

    -zopakovat zápis hören, machen,spielen+podstatná jména ,zápis 

      Další slovesa+podstatná jména k nim patřící 

    5/umět vytvořit otázku k dané odpovědi (najít v sešitě zápis W-Fragen,Ja/Nein Fragen), 

        zopakovat tvoření , poté úkol vypracovat/seskládat věty nebo vytvořit otázky 

        k daným odpovědím je součástí každého testu po lekci/ 

     …………………………………………………………………… ?  Ja, Oma Elke fotografiert. 

     ……………………………………………………………………..? Nein, Oma Elke fotografiert nicht. 

     ……………………………………………………………………..? Ja, ich spiele Fuβball. 

     ……………………………………………………………………..? Ja, du spielst sehr gut. 

     ……………………………………………………………………..? Nein, du kochst sehr schlecht. 

     ……………………………………………………………………..? Nein, Helene Fischer mag ich nicht. 

     ……………………………………………………………………..? Rammstein finde ich schrecklich. 

    6/ umět popsat osobu ve 3.osobě jedn. čísla na základě údajů na kartičce-Vorname, 

      Alter,Land,Stadt/Ort, Hobbys  ++, -- 

      ++ Sport machen, Fuβball          --  Theater, singen 

      Jan macht gern Sport. Er mag Fuβball. nebo Er spielt gern Fuβball. Er mag Theater nicht.        
(Theater mag er nicht.) nebo Er spielt nicht  gern Theater und (er)singt nicht gern. 

     

    Přelož.Surfuji rád/a na internetu a píši rád/a e-maily. Poslouchám rád techno a rokovou 
hudbu. Zpívám také rád.  

    Moje kamarádka zpívá karaoke.Dělá také ráda sport, ale judo a karate nemá vůbec ráda. 
/vůbec ne = gar nicht/  

     Anton hraje rád basketbal. Volejbal tak rád nehraje. /ne tak = nicht so/ 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      

     7/ umět seřadit dialog mezi přáteli, ve kterém jeden hovoří o dalším kamarádovi, který 

      je u něj na návštěvě 

- zopakovat telefonát KB 32/15 a 
- pro kontextovou návaznost jsou důležité pozdravy při setkání/ Hallo, Hi/, při loučení 

/Tschüss, Bis bald/, otázka Wie gehtś ? a možné odpovědi na ni,odpovědi na otázku 
Was machst du? slovíčka  auch, und du? 
neznámá slovíčka, která se v dialogu objeví- nichts= nic, kommen= přijít, přijet 



(výsledky řešení zašlu v příštím plánu, test1.2 bude určitě po znovuotevření školy 
realizován) 
Tuto  předlohu si vlož do sešitu, jak tomu bylo u přípravy na  souhrnný test 
1.1, je to podrobný návod, na co zaměřit  při opakování lekce pozornost. 
4. Slovní zásoba ke str.33 KB35 
     -KB 33/17 Persönlichkeitstest( Test osobnosti) 
                    - udělej si daný test 
                    -upevnění sloves mögen, finden, a některých dalších 
                    - u vyhodnocení jednotlivých typů najdeš některé vlastnosti-cool,lustig, 
                      speziell,aktiv,intelligent,interessant-umíš přeložit? 
                    - Stimmt dein Ergebnis? Souhlasí tvůj výsledek? Was stimmt nicht? Co  
                     nesouhlasí? Zkus věty formulovat(ústně) v 1.os.j.č. 
                     např. Ich bin (nicht) wie Alicia. Ich bin (nicht) aktiv.Ich mag (auch) Musik 
                     und Partys. /Ich mag Musik und Partys nicht.Mode mag ich auch (nicht).     
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                    - poslechni si nová slovíčka –tj. ke str.33, zopakuj všechna    
 
                  
 
5. Hausaufgabe:prostřednictvím EŽK nebo na můj e-mail (kucerova@9zszlin.cz) 
  zašlete prosím z Opakování na souhrnný test Modul1.2  úkol 6 Přelož (červeně  
  vyznačené věty) do pátku 8.5.2020. Připomínám ještě úkol (zadán pro období 20.-24.4.). 
  Ti, kteří zatím neodeslali ke kontrole, učiňte tak nejpozději do středy 6.5.2020. 
  Oba úkoly platí pro všechny. V opačném případě pokládám úkoly za nesplněné. 
  Děkuji. 
 
  Mgr.Vilma Kučerová 
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