
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 25.5.do 29.5.2020 

I. Řešení úkolů –souhrnné opakování lekce 4.1 

A 1 dauert   2 aussteigen   3 fährt…ab    einsteigen   4 fliegt…ab   landet   kostet   fliegt 

B a) 1 am   2 nach   3 dem   4 bequem   5 langweilig   6 können   7 teuer   8an 

        9 Holst   10 der 

   b) 1 kann   2 bei   3 nehmen   4 die   5 Am   6 steigt   7 geradeaus   8 nach rechts 

        9 über   10 Links 

   c)  war   hatte   war   hatten   war   hatte   war 

C 1. Wie komme ich zum Einkaufszentrum Čepkov?         1b. 

    2. Das Einkaufszentrum ist nicht weit vom Bahnhof.     1b. 

    3. Gehen wir zu Fuβ oder fahren wir mit dem Obus?     2b. 

    4. Geh am Schloss vorbei.                                                     1b. 

Pokud jsi test dělal/a opravdu jako ve škole, vyhodnoť si jednotlivé části. V úkolu C- 

pokud jsou chyby, bod rozděl zhruba 3 krát 0,33, tj.1/3b. odečteš za chybu, věta 3:1bod po 

spojku oder 1 bod oder+formulace dál. Stupnice hodnocení 40-34,33-28,27-20,19-10, 

9 a méně. 

II. Lekce 4.1 OPAKOVÁNÍ – úkoly, které najdeš jen v interaktivní učebnici 

-když postupně proklikáš učebnici, můžeš si zopakovat následující výstupy z celé lekce 

 
         https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

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

Aufgabe 2 

-2.symbol vpravo dole-Video 

(nad nápisem Bahnhof Friedrichstraβe  vidíš projíždět S-Bahn, 

U                           -symbol metra   (bíle napsáno v modrém obdélníku) 

Friedrichstraβe 

Tram 12-Straβenbahn  ( bíle napsánoTram v červeném čtverci, 12 černě napsáno 

číslo tramvaje ve žlutém obdélníku) 

S-bílé písmeno S v zeleném kruhu-zkratka pro S-Bahn Berlin,nejstarší v Německu, 

zahrnuje 166 stanic) 

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

Aufgabe 4-1.symbol vlevo dole –Video-Verreisen Sie mit dem Zug… 

(1.dotázaná osoba použije sloveso umsteigen=přestupovat) 

-2.symbol vlevo dole –Verkehrsmittel 

-3.symbol vlevo  dole – Teuer oder billig? Lang oder schnell? 

 

-proklikat se k Aufgabe 10 Wie komme ich zum…? 

-2.symbol vlevo dole-Video: Wissen Sie, wie man zum Reichstag kommt? 

                                                    (Víte,jak se lze dostat k Říšskému sněmu?) 

(nepřímá otázka má slovosled věty vedlejší,tj.časovaný tvar slovesa na konci věty) 

(Durch den Bahnhof durch.=Projít nádražím. …über die Brücke= přes most 

https://www.mauthor.com/present/5510225138941952


  die obere Etage=horní    das Bahnhofsgebäude= budova 

… und kommst direkt am Alexanderplatz raus. … vyjdeš přímo… . 

-pod Aufgabe11-2.symbol vlevo dole  Entschuldigung,wie komme ich zum Museum? 

(bis zur Kreuzung-až ke křižovatce 

u tohoto úkolu i při správném řešení se zabarví červeně 2 řešení-chyba při volbě  

barev, objeví se 100% ! ) 

-třetí symbol vpravo Wegbeschreibung 

(durch den Park- parkem   auf der anderen Seite=na druhé straně) 

-pod Aufgabe 13 

                         -druhý symbol vlevo dole Video Wie war die Reise? 

  (klimatisiert    Ich habe einen Kaffee getrunken. Pila jsem … .) 

-třetí symbol vlevo dole      War oder hatte? 

-čtvrtý symbol vlevo dole    Wie war die Reise? 

- pod Aufgabe 14 

                             -druhý symbol vlevo dole  Video některé pamětihodnosti Berlína 

-Aufgabe 17-přečti si modelové dialogy A,B ve fialových rámečcích 

                -první symbol vlevo dole  SO SAGT MAN´S  /mitkommen=(při)jít spolu/ 

                -druhý symbol vlevo dole Video Was machst du heute Abend? 

                 (anschlieβend= hned potom    Fernsehen gucken =dívat se 

                   … und gucke welche Videos. …podívám se na nějaká videa.) 

                 -třetí symbol vlevo dole   Wohin gehen wir? 

                 -čtvrtý symbol vlevo dole  Was machen wir? 

 

Vyberte si jakékoliv úkoly-nejlépe všechny-  procvičte a upevněte zajímavou formou 

 stěžejní výstupy z celé lekce. Vždy nezapomeňte na vyhodnocení (zelený háček 

vpravo dole) jednotlivých úkolů. 

 

Viel Spaβ bei dieser Arbeit. 

 

Mgr. Vilma Kučerová 

                  

 

 

 

 

 


