
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 25.5.-29.5.2020 

Řešení úkolů z minulého plánu: 

- pracovní sešit,str. 24, cv.6 – Vorname: Lena, Nachname: Köster, Alter 13, 
Straße: Rheinstraße, Hausnummer:237 Postleitzahl:55218, Stadt: 
Ingelheim, Handynummer: 0176…., E-Mail Adresse: die-lena…. 

- pracovní sešit, str. 25, cv. 7 –1 Wie ist dein Vorname? Mein Vorname ist 
Peter. 2 Wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Klaus.3 Wo wohnst 
du? Ich wohne in Berlin. 4 Wie ist deine Postleitzahl? Meine Postleitzahl 
ist 51296; 5 Wie heißt deine Straße? Meine Straße heißt die 
Goethestraße.6. Wie ist deine Hausnummer? Meine Hausnummer ist 55.   
7 Wie ist deine E-Mail Adresse? Meine E-Mail –Adresse ist 
p.klaus@du.da.de 8 Wie ist deine Handynummer? Meine Handynummer 
ist 25697441      - odpovědi jsou vymyšlené, takto byste měli mít věty jen 
se svými údaji 

- pracovní sešit, str. 25,cv.8    1 surfen, macht, machen 2 machen, 
organisieren 3 spiele, findet, programmiert 4 kochen 5 machen, machst      

- učebnice, str. 39, cvičení 7 – Vorname: Jan, Nachname: Ludwig, Alter:12 
Jahre alt ,Adresse: Beetthovenstr. 19;60313 Frankfurt, Handy-
Nr.0178/20314253           

V tomto týdnu se naučíme další číslovky od 20 výše 

- učebnice, str.40, cv.9  , Klett maximal intraktiv 1, kompletní poslechy v 
MP3 zde   - poslech 1-040, číslovky si říkej nahlas 
 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 
 

- do sešitu si uděláme následující zápis: opiš si, ať si při psaní trénuješ 
pravopis 

 

 



Zahlen 20 – 100 

desítky přibírají konzovku – zig , pravopisná výjimka je číslovka 30 – dreißig, 
pozor také na číslovku 70, 7 je sieben, ale 70 pouze siebzig: 

 
20 – zwanzig     
30 – dreißig 
40 – vierzig 
50 –fünfzig 
60 –sechzig 
70  - siebzig 
80-  achtzig 
90-  neunzig 
100 – (ein)hundert 

 1000- (ein)tausend 

 2000 – zweitausend 

 3000 – dreitausend 

- Jak vytvoříme v němčině složenou číslovku? Nemohu ji vytvořit tak, jak 
jsme zvyklí z angličtiny, ale musím si ji říct od konce. Např. číslovka  23, 
řeknu si třiadvacet a přeložím do němčiny – dreiundzwanzig, 56 – 
šestapadesát – sechsundfünfzig…apod. 

- Zapamatuj si, že pokud číslovku rozepisujeme slovy, musíme ji napsat 
dohromady, žádné mezery mezi jednotlivými čísly – konec zápisu 
 

- tisíce jsem napsala pouze pro informaci, my budeme procvičovat 
maximálně stovky 
 

- učebnice, str. 40, cvič. 11 – do sešitu napiš chybějící číslovky, pak si je 
poslechni a řekni nahlas, Klett maximal intraktiv 1, kompletní poslechy v 
MP3 zde   - poslechy  1-041  a  1-042 

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

- pracovní sešit, str. 25, cvič.9 



Klett maximal intraktiv 1, kompletní poslechy v MP3 zde   - poslech             
1-044 – odkaz výše 

- pracovní sešit, str. 26, cvič. 10 a),b) – procvičování psaní číslovek 

To je pro tento týden vše. Pokud byste potřebovali, kontaktujte mě na 
školním e-mailu nebo na EŽK. Průběžně, prosím, posílejte cvičení na 
doplňování správných tvarů (koncovek) sloves. 

Mějte se pěkně.    

Mgr. Hana Šimperská    

simperska@9zszlin.cz                                                                                                                                    

 

 

 


