
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí výuky od 11.5.-15.5.2020 

Tentokrát nepíši řešení úkolů, máte ještě čas na jejich odeslání. Každému to 
opravím zvlášť. Jen připomínám, že od některých z vás ještě nemám předchozí 
úkol: „Schreiben“ – krátký e-mail. Děkuji všem, kteří už mi poslali oba úkoly, 
chválím!☺ 

- v této době již se žáky 8. ročníku začínáme s 2. dílem učebnice Klett 
Maximal interaktiv. Kvůli této neobvyklé situaci nemůžete dostat nové 
učebnice, proto budeme hodně opakovat. 

- předpokládám, že už všichni ovládáte slovní zásobu z lekce 2.3, str. 78-79 
v učebnici, Klett Maximal interaktiv 1, slovíčka z modulů 1 a 2 zde: 
zopakujte si i poslechněte: 
 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 
 

- tento týden vypracujete  čtyři jednoduchá cvičení, nemusíte mi je 
tentokrát posílat, ověřte si, jak byste byli úspěšní☺: 
 

1. Ptej se na podtržená slova: 

Beispiel:  • Wann beginnt die große Pause? 

  ○ Die große Pause beginnt um 10:00Uhr. 

1.  • ________________________________________________ 

    ○ Frau Strunz erklärt sehr gut.      

2.  • ________________________________________________ 

     ○ Die Schultasche ist im Klassenzimmer.  

3.  • ________________________________________________ 

     ○ Ich finde Herrn Müller nicht. 

4.   • ________________________________________________ 



      ○ Die Lehrerin sucht die CD. 

5.  • _______________________________________________ 

     ○ Max findet Biologie interessant. 

 

2. Co jíš pořád, často, občas, nikdy? 
 
immer ++   oft +  manchmal +-  selten – nie - - 

  Beispiel:    Ich esse oft Pizza. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. Co má rád/a, jí pořád, často, občas, nikdy tvůj/tvoje spolužák/spolužačka? 

immer        Pizza           Jan mag Pizza.            Er isst immer Pizza. 

oft    _______________________________________________________________ 

manchmal __________________________________________________________ 

selten ______________________________________________________________ 

nie ________________________________________________________________ 

 

4. Napiš tyto věty německy: (tykání, vykání v NJ) 
 
1. Pane Kleine, mluvíte německy? 
2. Dobrý den, pocházíte ze Španělska, pane Iglesias? 
3. A ty, Andreasi? Odkud pocházíš? 
4. Paní Schwarzová, jak se vám líbí škola? 
5. Děkuji, Tobiasi. Jsi velmi milý. 

 

Pokud byste měli dotazy, určitě se ozvěte prostřednictvím e-mailu nebo EŽK. Ráda 
zodpovím. Znovu připomínám, nepoužívejte překladače, pište sami, máte učebnici, 
prac. sešit, tam najdete všechny informace.  

Mějte se krásně. 

Mgr. Hana Šimperská          simperska@9zszlin.cz 



 


