
Jazyk německý-VII.A,B 

Plán domácí výuky od 1.6.do 5.6.2020 

1. Řešení úkolů 25.5.-29.5.2020 

AB 24/5     1.macht   machen   2.Seid   sind   Programmiert   spielen   3.macht 

                      lernen  4.hört   hören 

AB 28/14   2.sind     3.gern   4.ihr   5.chillen   6.surfen   7.programmieren   8.Judo 

                    9.lernt   10.interessant   11.cool   12.Casting   13.komme 

2a) Opakování některých sloves a podstatných jmen k nim patřícím 

AB 38/1 klasická verze vypracovat 

2b) Opakování předložek  

AB 40/7 klasická verze vypracovat 

3a) Zápis –vlepit (sešit zepředu)- číslovky jste se již naučili v KB 40-slovní zásoba a na odkazu 

poslech slovní zásoby poslechli 

 

Zahlen  von 20 bis 2000 (Číslovky od 20 do 2000) 

                                          einundzwanzig                          -pozor na pravopisné výjimky 

zwanzig                            zweiundzwanzig                       -složenou číslovku tvoříme od 

dreiβig                              dreiundzwanzig                         konce třiadvacet 

vierzig                               vierundzwanzig                                      čtyřiadvacet atd. 

fünfzig                              fünfundzwanzig                         -číslovky slovem píšeme dohromady, 

sechzig                             sechsundzwanzig                        bez mezer mezi jednotlivými čísly 

siebzig                              siebenundzwanzig 

achtzig                              achtundzwanzig 

neunzig                             neunundzwanzig 

(ein)hundert                    (ein)hunderteins                       -pozor na číslovku jeden,jedna,jedno 

(ein)tausend                    (ein)hundertzwei                        einunddreiβig  ALE  např. 

zweitausend                             .                                             fünfhunderteins,tvoříme vždy podle 

                                                    .                                             tohoto vzoru 

                                                    .                                             

                                            (ein)hunderneunzehn                 

                                            (ein)hundertzwanzig 

 

3b) Zahlen-procvičení (všechna cvičení v interaktivní verzi, není nutno nic přepisovat do sešitu) 
https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

Kursbuch: Lektion 1.3:Wir sind der „Globus“-Infos zur Person-Aufgabe 9 vypracovat, 

vyhodnotit (zelený háček vpravo dole) 

- šipka vpravo nahoře, proklikat se k Aufgabe 11a) vypracovat,vyhodnotit 

                                                                                  11b) 

-šipka vpravo nahoře , proklikat se k Aufgabe 13, pod tímto úkolem 

-druhý symbol vlevo dole  Die Zahlen.Ordne zu. Číslovky.Přiřaď. 

-třetí symbol vlevo dole     Schreibe die Zahlen. Napiš číslovky. 

 

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


4a)Opakování přivlastňovacích zájmen 

V lekci 1.1. jsme se naučili přivlastňovací zájmena,můj,tvůj pro všechny rody a na  

pracovním listu k videu i množné číslo-připomenutí: 

 

mein Vater   meine Mutter   mein Hobby   meine Eltern 

dein Vater    deine Mutter     dein Hobby    deine Eltern 

 

4b)KB 44 slovíčka ke str.39 s důrazem na rod podstatných jmen-důležité pro správnou 

volbu koncovky přivlastňovacího zájmena,zkratky PLZ,Nr. 

4c) Kursbuch:Lektion 1.3: Wir sind der „Globus“-Infos zur Person-Aufgabe 13 pod 

tímto úkolem první symbol vlevo dole –Globus-Klubkarte 

(kliknout na ich-vyskočí meine, kliknout na du-vyskočí deine-všechny kontaktní údaje 

na klubové kartě jsou ženského rodu,proto meine,deine 

kliknout na Hanna –Hannas Klubkarte , kliknout na Florian-Florians Klubkarte 

křestní jméno+s        Hanina klubová karta                Florianova klubová karta 

-najdi si v KB 40  SO SAGT MAN´S-klasická verze 

a do sešitu si opiš E-Mail-Adresse  a k ní  symboly žlutý rámeček- sloupeček vpravo  

 dole (důležité pro diktování e-mailové adresy) 

-kromě nových kontaktních údajů(naučit se) opakovat kontaktní údaje a jejich 

rody z dřívějška(jméno,příjmení,původ,město,místo,bydliště,věk) 

 

5.Hausaufgaben-domácí úkoly 

 

a)Slovesa (opakování) 

Se kterými osobními zájmeny spojíš níže uvedené slovesné tvary?Pozor-některé tvary  

sloves budou spojeny s více zájmeny.Zájmena doplň před slovesa.(ich,du,er,sie,es, 

wir,ihr,sie). 

1. ________________________genieβt 

2.________________________ sind 

3._________________________kommen 

4._________________________findet 

5._________________________mögt 

6._________________________mag 

7._________________________seid 

 

b)Rozšíření informací o tvé osobě,kontaktní údaje,aktivity 

Doplň text tak,aby jako celek dával smysl.Někdy doplníš sloveso,číslovku,činnost atd. 

Do poslední věty doplň vlastnost/vlastnosti( dle potřeby ji/je najdi ve slovníku). 

Pokud nedoplníš  do  mezery nic,vyškrtni . (tato varianta možná v tomto označení _______ 
………….. jen sloveso nebo sloveso+podstatné jméno) 

Do textu doplníš 4 číslovky číslicí,pod text napiš čísla slovem v dané posloupnosti. 

 



Mein Name _______    ________. Meine Eltern heiβen _________ und __________ . 

Sie _________   ____ und ____ Jahre alt. Wir __________ in _________. Die Straβe 

heiβt_____________,die Hausnummer ist_______.Ich mag__________, aber 

_____________ mag ich nicht. Ich ________ gern…………… und ich__________ auch 

gern ……………….. . Zu Hause ________________ ich,höre___________oder 

____________ im Internet. 

číslovky slovem________________________________________________ 

                            _________________________________________________ 

 

Oba úkoly jsou povinné pro všechny. Jejich řešení zašlete prostřednictvím EŽK 

nebo na můj e-mail kucerova@9zszlin.cz  do 8.6.2020. Doufám,že budu moci 

tentokrát práci vyhodnotit opravdu všem. Od některých z vás jsem doposud nedostala 

ani jeden úkol ke kontrole,přestože jsem vás několikrát vyzývala,termíny některých úkolů 

prodlužovala.Chválím ty,kteří se mnou na dálku spolupracují. 

 

 

Moc vás všechny zdravím a doufám,že stále systematicky plníte zadané úkoly. 

Vstupujeme do závěrečné fáze učení v tomto školním roce. Věřím,že vás 

ještě neopustily dvě důležité vlastnosti -Fleiβ und Ausdauer(píle a vytrvalost). 

Pokud máte nějaké dotazy,pište,ráda pomohu.Těším se,až se znovu potkáme. 

 

 

Mgr.Vilma Kučerová 
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