
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 11.5. do 15.5.2020 

1.Řešení zadaných úkolů 4.5.-8.5.2020 

Opakování na souhrnný test Modul 1.2: 

   2)   c 

   3) magst   mag   findet   finde   mag 

   4) Pop hören   Klavier spielen   Ballett machen 

   5) Fotografiert Oma Elke? 

       Fotografiert Oma Elke? 

       Spielst du Fuβball? 

       Spiele ich (sehr) gut? 

       Koche ich (sehr ) gut? 

       Magst du Helene Fischer? 

       Wie findest du Rammstein? 

   6) Ich surfe gern im Internet und (ich) schreibe gern E-Mails. Ich höre gern Techno und 

       Rock.(Rockmusik) Ich singe auch gern. 

       Meine Freundin singt Karaoke. Sie macht auch gern Sport,aber Judo und Karate 

       mag sie gar nicht. 

       Anton spielt gern Basketball. Volleyball spielt er nicht so gern. 

       Tato předloha bude výchozí pro test po lekci. Proto založit do sešitu na později, 

        až bude test možno ve třídě napsat. 

  2. Miniprojekt: Mein Freund/Meine Freundin 

       KB 30/11- příklad 4 

                    -vytvoř kartičku (z tvrdého papíru) 

                    - kromě údajů Land, Stadt/Ort  napiš taktéž Alter, Hobby 1(např. Schach), 

                      Hobby 2… (můžeš i více koníčků) 

                    - při formulaci v souvislém písemném projevu lze formulovat mögen+koníček 

                      Er/Sie mag Schach. nebo sloveso+gern+koníček  Er/Sie spielt gern Schach. 

                    - napiš také informaci, co nemá rád/a, co rád/a nedělá 

                    - Wie ist er/sie? Jaký/Jaká je ? Aktiv? Freudlich? Lustig?...,taktéž napiš odpověď 

                    - na tomto úkolu si dej opravdu záležet (použij i spojky und, aber, slovíčko 

                      auch, střídej přímý a nepřímý slovosled-nezačínej všechny věty Er/Sie… 

                    - pracuj s naučenou slovní zásobou,popř. jen koníček najdi ve slovníku 

                    - pokud si chceš prověřit nějakou formulaci, napiš dotaz prostřednictvím 

                      EŽK 

                   - kartičku naskenuj a pošli na můj e-mail (kucerova@9zszlin.cz) do 

                     pondělí 18.5.2020 

      3.KB 44-slovní zásoba ke str.36,37-KB 44 
                https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

                   (několikrát si poslechni uvedenou část slovní zásoby, opakuj výslovnost podle    

                 mluvčího W 1-3), cestu ke slovíčkům již znáš 

mailto:kucerova@9zszlin.cz
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/


 

       4. KB 36/1     https://www.mauthor.com/present/6473876817707008  

                          Kursbuch: Lektion 1.3: Wir sind der „Globus“-Video-Aufgabe 1 

                         - podívej se na video-1.shlédnutí (globální porozumění) 

                         - seznam se s úkoly, během 2.shlédnutí nebo poté vyřeš úkoly 

                         - vyhodnocení-zelený háček vpravo dole 

                         - pokud některé odpovědi svítí červeně, podívej se na video ještě jednou 

                           a zaměř se na ty části, kde jsi chyboval/a 

           KB 37/2 klasická verze vypracovat(sešit zezadu) 

       5. AB 22/1 klasická verze vypracovat 

           AB 23/2 klasická verze  vypracovat (opakování známých sloves v infinitivu)    
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