
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 18.5 – 22.5.2020 

Nejdříve opět kontrola úkolů z minulého týdne: 

- učebnice, str.38, cvičení 5a): 1 Die Jugendlichen im Klub sind 10 bis 16 
Jahre alt. 2 Sie machen Sport, Musik, Workshops und sie kochen. 3 Finja 
kocht gern. 4 Die „Globus Kids“ sind eine Band. 5 Die „Globus Kids“ 
spielen im Klub. 6 Die Partys im Klub sind supercool. 7 Tabea 
programmiert im Computer – Workshop Webseiten. 8  Např.: Ich finde 
den Klub super/toll/cool/ spitze/ nicht so gut/ langweilig….. 

- pracovní sešit str. 24, cvičení 5: 
1.spielen, macht, machen 2. Seid, sind, Programmiert, spielen 3. 
macht, lernen  4. Hört, hören 
 

- překlad do němčiny: 
1 Er spielt Theater. 2 Du kochst. 3 Wir spielen Karten. 4 Ihr tanzt. 5 Sie 
spielen Tennis. 6 Das sind Tobias und Hans. 7 Wir sind. 8 Ihr filmt. 

Jak jsme na tom s časováním sloves? Na konci  sedmého ročníku bychom 
tento  nejzákladnější základ měli všichni umět!☺ 

- procvičíte na tomto úkolu: doplněné tvary mi, prosím opět pošlete 
mailem nebo na EŽK do 27.5. 2020 – stačí pouze řešení 
Doplň správnou koncovku u sloves: 
1. Mein Nachname  ……………… (sein) Klaus. 
2. Woher ………………… (kommen) er? 
3. Was ……………….(machen) Tom? 
4. Hans und Peter ……………………(programmieren) eine Webseite. 
5. Heidi …………………….(kochen) im Jugendzentrum. 
6. …………………………….(finden) ihr Billard  gut? 
7. Lena ……………………(spielen) Gitarre. 
8. Sie (oni) …………………………….(organisieren) eine Party. 
9. Wir ………………………….(hören) Musik gern. 
10.  ……………………………(lernen) ihr Englisch? 



- pracovní sešit, str. 24, cvičení 6 – jen spojíte, co patří k sobě 
- pracovní sešit, str. 25, cvičení  7 – napíšete 
- pracovní sešit, str. 25, cvičení 8 – doplníte koncovky 
- učebnice, str. 39, cvičení  7 - poslech na odkazu níže– Klett Maximal 

interaktiv 1 – kompletní poslechy v MP3 zde –  1 – 038 – klik- přehrát 
- přehrej si i několikrát, až budeš schopen/schopna doplnit všechny údaje 

na klubové kartě, údaje si poznač do sešitu 
 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 
 

Doufám, že se máte stále skvěle. Případné dotazy napište do mého 
školního e-mailu nebo na EŽK. 
Mějte se pěkně. 
 
Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 


