
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 25.5.do 29.5.2020 

1. Řešení zadaných úkolů 18.5.-22.5.2020. 

-zopakuj si časování sloves v množném čísle (zápis sešit) 

AB 23/3   2.Sie   3.Er   4.Ich   ihr   Wir   5.du   ich   6.Er    7. ihr   Wir 

AB 23/4   2.programmiert   3.spielen   4.seid   5.machen   6.lernt   7.kochen   8.filmt 

                 9.sind 

AB25/8    1.macht   machen   2.machen   organisieren   3.spielen   findet   programmiert 

                  4.kochen   5.machen   machst 

KB 38/5 -tento úkol jste měli vyřešit v interaktivní verzi,předpokládám,že jste byli 

                 úspěšní 

               -označ úkol a řešení- odpovědi vlep do sešitu zezadu,před tím si text znovu 

                 přečti i s otázkami 

                1. Die Jugendlichen im Klub sind 10 bis 16 Jahre alt. 

                2. Sie machen Sport,Musik, Workshops und sie kochen.Sie tanzen,lachen, 

                    spielen Tischfuβball und Videospiele,rappen und machen Videos. 

                3. Finja,Lilly und Florian kochen gern. 

                4. Die „Globus Kids“ sind eine Band. 

                5. Die „Globus Kids“(Sie) spielen im Klub. 

                6. Die Partys im „Globus“sind supercool. 

                7. Tabea programmiert im Computer-Workshop die Webseite. 

2. Slovesa,aktivity v klubu-pokračování. 

    -většinu aktivit+sloves,která k nim patří,již umíte 

    -vlep si do sešitu (zepředu další slovesa+podstatná jména k nim patřící, která se 
objevovala v posledních textech a cvičeních 

 

Aktivitäten im Jugendklub                                               
 

programmieren -  eine Webseite / Webseiten                            -v těchto příkladech jde jen 

                                -  die Webseite/ die Webseiten                           o porozumění sloveso+ 

proben                                                                                                   podstatné jméno v jednotném/ 

filmen                                                                                                     množném čísle, nikoliv o užití 

                                                                                                                 členu neurčitého,určitého 
ein Video / Videos     die Disco    Pause                                              
 

eine Party/Partys      machen        ein Casting 

 

                      einen Workshop/Workshops 

        

       AB 24/5 interaktivní verze  https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

        Arbeitsbuch Lektion 1.3:Wir sind der „Globus“-Video-Aufgabe 5 

      -vyhodnoť(zelený háček vpravo dole), správná řešení(chybějící slovesa) přepiš do 

       AB klasická verze 

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


 AB 28/14-interaktivní verze  Arbeitsbuch Lektion 1.3:Wir sind der „Globus“- 

                     Sprachen und Länder-Aufgabe 14 

                  -podívej se na slovíčka v rámečcích, zkus úkol vyřešit bez poslechu, pozor 

                    na kontextovou návaznost, vyhodnoť 

                  - pokud svítí některé odpovědi červeně, úkol řeš znovu 

                  -poslech využij pro kontrolu nebo pokud si s úkolem neporadíš, doplň slova, 

                    která slyšíš 

                  - na co odkazuje das ve větách 10 a 11? 

V úkolech, které jste řešili, se objevují taktéž předložky. 

Do sešitu zepředu si vlep spojení předložky+podst.jmen, se kterými jsme je doposud 

spojovali 

Jde opět o to, abychom jim rozuměli. 

 

         Präpositionen /Předložky/ 
          bei –u    bei Papa, bei Oma… 

          mit- s, se    mit Klara… 

          aus – z    aus Prag,… aus Tschechien,… 

                         aus der Schweiz,… aus den USA 

          in – v, ve   in Wien,… in ‚Österreich… 

                            in der Schweiz,… in den USA 

          in Zeitschriften 

          im „Globus“ 

          im Jugendklub 

          im Computer-Workshop 

          im Café 

        ! im Internet                                                          na internetu 

        

       3.Opakování  číslovek 0-20. (zápis sešit nebo KB24-25) 

       4. KB 44 slovní zásoba-další číslovky. 

 

       Připomínám,že mnoho z vás stále neodevzdalo miniprojekt Mein Freund/Meine Freundin. 

       I když je již po termínu,můžete do pátku 29.5.2020 ještě poslat.Najděte si přesné zadání v 

       plánu,kdy byl úkol zadán.Je důležité,aby text obsahoval všechny informace uvedené 

       v zadání úkolu. Mějte se hezky. 

 

 

 

 

       Mgr.Vilma Kučerová 

 

 

 

                           


