
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 11.5.do 15.5.2020 

1. AB 48/4a) interaktivní verze   https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

Arbeitsbuch Lektion 4.1:Wir fahren nach Berlin-Situation 1:Wohin, wie und wann?- 

Aufgabe 4a) 

                       - dvakrát poslechnout, vyřešit úkoly, vyhodnotit(zelený háček vpravo dole) 

                       (1. eine Stunde=60 Minuten   2.28 Euro   3.Der Bus ist unbequem. 

                        4.um 15.40 Uhr) 

 

-šipka vpravo nahoře-Aufgabe 4b)-vypracovat, vyhodnotit 

 

    AB 52/16a) interaktivní verze Arbeitsuch Lektion 4.1:Wir fahren nach Berlin-Situation4: 

 Wohin in Berlin-Aufgabe 16a) vypracovat,vyhodnotit 

 

 -šipka vpravo nahoře-Aufgabe 16b) vypracovat, vyhodnotit 

                        

-šipka vlevo nahoře-dvakrát klik-Aufgabe 15 dvakrát poslechnout, vypracovat,vyhodnotit 

                       (připomenutí předložky in+4.p.=do, na  in den Zoo/in die Burg/hrad 

                                                                                               ins Schloss/zámek 

                        připomenutí předložky in+3.p.=v,na  im Zoo/in der Burg/im Schloss)  

3.Berlin 

 a) KB 50/15-interaktivní verze  Kursbuch:Lektion 4.1:-Wir fahren nach Berlin- 

Situation 4:Wohin in Berlin-Aufgabe 15 

                       -dvakrát poslechnout,vypracovat,vyhodnotit 

                    ( 2.Lena möchte ins DDR-Museum,Klara sagt:langweilig   3.Klara will in 

                     die Sonne,an den Wannsee fahren,ins Wasser/do vody/ gehen 

                     4.Das Strandbad öffnet/otevírá/ erst /teprve,až/im Mai  5.Lena: 

                     Ich gehe nicht ins Wasser. /do vody/  6. Papa hat Lust und Klara sagt: 

                     Wir gehen in den Zoo.  7. Lena war noch nie im Berliner Zoo. 

                     Klara möchte in die Disco.) 

   b)         https://fritzguide.com/top-sehenswuerdigkeiten-und-attraktionen-in-berlin/ 

                        (die besten 50 Sehenswürdigkeiten in Berlin) 

Lückentext(text s mezerami) viz. minulý plán-řešení (kontrola,popř.dodatečně 

                                                    vypracuj, vlep-sešit zezadu 

1.Alexanderplatz   2.Fernsehturm   3.Gendarmenmarkt    4.Potsdamer   

5.Pergamonmuseum   6.Siegessäule   7.Brandenburger Tor    8.Berliner   9.Französische 

10.Deutsche (pořadí 8.-10 libovolné)   11.Nikolaikirche   12.Charlottenburg 

13.Reichstag   14.Friedrichstraβe   15.den Linden   16.Kurfürstendamm (Ku´damm) 

17.das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) 18.Tempelhof 

https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/top-20-sehenswuerdigkeiten-in-berlin/ 

 

https://www.visitberlin.de/de/top-10-sehenswuerdigkeiten-berlin  

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952
https://fritzguide.com/top-sehenswuerdigkeiten-und-attraktionen-in-berlin/
https://www.voucherwonderland.com/reisemagazin/top-20-sehenswuerdigkeiten-in-berlin/
https://www.visitberlin.de/de/top-10-sehenswuerdigkeiten-berlin


-podívej se na fotky a připomeň si názvy některých významných pamětihodností 

  Berlína, prohlédni si rychle fotky na 1.odkazu 

c) Hausaufgabe-vyber si jeden úkol a ten vypracuj 

A/ Napiš krátký text, ve kterém uveď následující informace: 

     -Berlín je hlavní město Německa. 

     -zjisti a napiš,kolik má/kolik zde žije obyvatel 

     -napiš přesný název dvou památek, kam bys chtěl/a jít a u jedné uveď proč 

      (podle KB 50/14c)  např. Ich mag Sport. Ich möchte ins………………. gehen. 

    -co bys chtěl/a také,ještě vidět/prohlédnout si(besichtigen)/navštívit 

B/ Máš kamarádku ve Vídni,které chceš napsat pohlednici z Berlína: 

     její adresa- Ines Hennken, Langobardengasse 13, A-1220 Wien 

   -KB 50/16-podívej se,jak napsala Lena adresu,vyplň adresu kamarádky AB 53/16c) 

   Napiš informace k následujícím bodům: 

   - jsi v Berlíně a užíváš si hlavní město 

   - v Berlíně zůstaneš ještě dva dny 

   - kde jsi byl/a včera ( přesný název alespoň jedné památky,která není uvedena v učebnici) 

   - kam bys chtěl/a jít zítra (můžeš napsat i konkrétní den v týdnu) 

   - co bys chtěl/a vidět/prohlédnout si/navštívit poslední den (opět konkrétní den v týdnu) 

   - z nabídky zvol správné oslovení(oslovení kamaráda přeškrtni) 

   - nezapomeň pozdrav a podpis(křestní jméno) 

   -části formulací lze najít AB 52/16b   KB 50/16 

Jeden z úkolů je povinný pro všechny. Úkol A pošli formou zprávy prostřednictvím EŽK. 

Úkol B vypracuj v AB 53/16c)-čitelně-, naskenuj a pošli na můj e-mail 

kucerova@9zszlin.cz  do 21.5.2020.Tento termín platí pro ty, kteří se nebudou účastnit  

konzultací k přijímacímu řízení na střední školy.Pro ostatní nejpozději do pátku v týdnu 

po přijímacím řízení. Samozřejmě lze zasílat kdykoliv dříve. 

Děkuji. 

 

 

Mgr Vilma Kučerová 

 

mailto:kucerova@9zszlin.cz

