
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 18.5.do 22.5.2020 

1. Opakování časování sloves v jednotném čísle 

    -zopakuj si časování sloves a) machen   b)sein   c)mögen   d)finden v1.-3.os.j.č. 

 

2. Zápis vlepit nebo opsat (sešit zepředu),pokud potřebuješ,tak i překlad příkladových 

     vět 

Časování sloves-množné číslo 

a) machen (dělat) 

1.wir machen         Wir machen Sport.                                Sportujeme. 

2.ihr macht            Was macht ihr im Jugendklub?            Co děláte v klubu mládeže?   

3.sie machen         Jan und Anton/=Sie machen Sport.    Jan a Anton/=Oni sportují. 

 

b) sein (být) 

1.wir sind               Ich und Anton/=Wir sind im Klub.       Já a Anton/=My jsme v klubu. 

2.ihr seid                Wo seid ihr?                                            Kde jste? 

3.sie sind                Jan und Anton/=Sie sind im Klub.       Jan a Anton/=Oni jsou v klubu. 

 

c) mögen(mít rád)  

1.wir mögen          Ich und Anton/=Wir mögen Fuβball.  Já a Anton/=My máme rádi fotbal. 

2.ihr mögt            Jan und Anton,mögt ihr Fuβball?    Jane a Antone, máte rádi fotbal? 

3.sie mögen           Jan und Anton/= Sie mögen Fuβball.  Jan a Anton/=Oni mají rádi fotbal.   

 

d)finden(myslet si o) 

1.wir finden    Ich und Anton/=Wir finden Fuβball interessant.  Já a Anton/=My si myslíme    

                                                                                                           o fotbalu,že je zajímavý.    

2.ihr findet     Jan und Anton, wie findet ihr Fuβball?         Jane a Antone,co si myslíte o 

                                                                                                       o fotbalu? 

3.sie finden    Jan und Anton /=Sie finden Fuβball interessant.  Jan a Anton/=Oni si myslí 

                                                                                                o fotbalu, že je zajímavý. 

-podívej se na tabulku MEMO KB 37 

-stejně jako sloveso spielen(MEMO)- náš zápis a)machen- časujeme většinu sloves 

- sein,mögen,finden-pozor na nepravidelnosti ! 

 

3.Slovní zásoba KB44 ke str.38  
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

Maximal interaktiv 1-slovíčka z modulů 1 a 2 zde  -otevřít-W1-3 

-slovíčka si poslechni,sleduj v učebnici jejich písemnou podobu a význam 

-postupně(v průběhu celého týdne se je snaž naučit) 

 

4.KB 38/5 klasická verze 

              -nejprve si text přečti a ústně přelož (nová slovíčka KB 44) 

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


https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

                 interaktivní verze Kursbuch Lektion 1.3: Wir sind der „Globus“-Video-Aufgabe 5 

            - v klasické učebnici vyhledej potřebné informace a vypracuj odpovědi na otázky 

               1-7 v interaktivní verzi (bis-do),pozor na pravopis(počítač vyhodnocuje jako 

               chybu) 

            -okamžitá zpětná vazba-vyhodnotit (zelený háček vpravo dole) 

            -šipka vpravo nahoře-Aufgabe 6 

                                                  -pusť si pantomimu 

                                                  1.symbol vlevo dole (opakování slovní zásoby –obrázky+ 

                                                                                        činnost) 

                                                

5. Procvičení časování sloves 

                                                  -pokud označíš 2.symbol vlevo dole, můžeš si procvičovat 

                                                    časování sloves v jedn.a mn.č. 

AB 23/3,4klasická verze-vypracovat 

AB 25/8 klasická verze-vypracovat 

 

Připomínám domácí úkol z minulého plánu Mein Freund/Meine Freundin – kartičku 
naskenuj nebo ofoť a pošli na můj e-mail kucerova@9zszlin.cz nebo jen souvislý text 
z kartičky přepiš a pošli zprávu prostřednictvím EŽK. 

Děkuji. 

 

Mgr.Vilma Kučerová 
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