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OPAKOVÁNÍ LEKCE 3.2. s důrazem na SLOVESA a PŘEDLOŽKY 
https://www.mauthor.com/present/5229948726542336 

1.Modul 3: Mein Alltag-Lektion 3.2: Wir haben sturmfrei-Situation 2:Im Haushalt- 

Aufgabe 9 

-2.symbol vlevo dole Spiel-Was passt? Klick auf die richtigen Wörter.(Co se hodí? 

                                        Klikni na správná slova). 

                                       -kliknout na Spielen a sledovat nahoře,komu tvary sloves přiřazujeme 

                                       - Du hast … Punkte erreicht.(Dosáhl/a jsi… bodů) 

                                       - Erneut spielen    Hrát znovu 

                                       - zajímavá forma procvičení časování sloves,rychlost,správnost,snaha  

                                          nahrát co nejvíce bodů, úkol můžeš opakovat vícekrát 

2. Opakování předložek se 3.a 4.p. WO? KDE? +3.p. 

     připomenutí: člen určitý 3.p. dem   der   dem 

     auf=na(vodorovná plocha),an=na (svislá plocha), an=u (těsná blízkost),vor=před, 

     hinter=za, über=nad,unter=pod, neben=vedle,zwischen=mezi 

     gegenüber(předl.se 3.p.)=naproti  (můžeš zopakovat vlepenou předlohu-sešit) 

-Kursbuch Lektion 3.2:Wir haben sturmfrei-Situation 4: Wo ist…?-Aufgabe 17(vypracovat) 

                                        -obrázek vpravo nahoře přetáhnout do správného políčka, 

                                         po přetažení se na stejném místě objeví další obrázek,pokračovat…, 

                                         vyhodnotit(zelený háček vpravo dole) 

-šipka vpravo nahoře-proklikat se k Aufgabe 20,pod tímto úkolem 

-1.symbol vlevo dole Video(Alicia beschreibt ihr Zimmer) 

                                       ( das Poster=plakát, Klamotten= hovorově oblečení) 

-2.symbol vlevo dole (předložka in+3.p.)-vypracovat,vyhodnotit 

-3.symbol vlevo dole Wo ist…? –vypracovat,vyhodnotit 

-pokračovat dál-šipka vpravo nahoře-proklikat se k Aufgabe 22 Sieh dir das Video an. 

                                        Was ist richtig? Markiere. 

                                      - podívej se na video, sleduj příběh 

                                      - přečti si úkoly, 2.shlédnutí-během něj nebo po shlédnutí 

                                        úkoly vyřeš, správnost řešení vyhodnoť 

                                      - podívej se na začátek videa znovu a doplň 

Was schreibt Antons Mutter? Co píše Antonova maminka? 

                                       Anton und Erik! 

                                       Wir sind bis morgen um _________ Uhr bei ________ . 

                                       Ihr ________ die __________ aus dem Kühlschrank essen. 

                                       Keine ________ ! 

                                       Mama 

                                    - podívej se na zbývající část videa,soustřeď se na předložky a doplň 
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Chaos am Morgen danach. Wo sind die Sachen? Chaos příští ráno. Kde jsou věci? 

1. Wo sind die CDs? Die CDs sind ____________ Sofa. 

2. Wo ist der Ketschup? Der Ketschup ist _____________ Teller.(talíř) 

3.Wo ist die Pizza? Die Pizza ist ____ Regal. 

4.Wo ist die Cola?  Die Cola ist _____________ Fernseher .(televize)         
https://www.mauthor.com/present/5510225138941952 

Arbeitsbuch Lektion 4.1:-Wir fahren nach Berlin-Situation 5:Video-Aufgabe 17a)vypracovat, 

vyhodnotit 

-šipka vpravo nahoře-Aufgabe 17b)-kliknout na bílý křížek ve fialovém kolečku-objeví se 

 popisy obrázků, na základě popisu obrázky nakresli v interaktivní verzi (není zpětná vazba 

 správnosti řešení, oprav in der Fluss na im-tisková chyba)nebo v klasické verzi 

3. Hausafgaben 

A) Přelož. 
1.před garáží  ______________                      11 ve skříni ___________                                   
2.v bytě ___________________                     12 na stole vedle počítače_______________ 
3.za domem ________________                                             _______________ 
4.vedle koupelny _________________          13. mezi skříní a postelí_________________         
5.naproti dětského pokoje_______________________                 
6.na židli________________________ 
7.pod psacím stolem_______________         14.an der Tür ___________________________ 
8.v rohu /die Ecke/ _________________       15. am Tisch 
9.uprostřed /die Mitte/_______________     16. im Regal __________________ 
10.vedle pohovky ____________________   17.im Bett liegen _______________ 
                                                                               18.über der Kommode ______________ 

                                                                         19.im Flur____________ 

B) Eine Party organisieren. Was muss man machen? Zorganizovat večírek. Co je třeba 

    udělat? Was muss man vor der Party machen? Co je třeba udělat před večírkem? 

    Was kann man auf der Party machen? Co lze dělat na  večírku? Was macht man 

    nach der Party? Co se dělá po večírku? 

a)- nejprve si činnosti seřaď: vor der Party,auf der Party,nach der Party a pak 

      napiš souvislý text,propoj spojkami 

   -  aufräumen,nichts finden können, essen, reden, Essen und Getränke kaufen, 

       das Geschirr spülen, Freunde einladen,Musik hören,die Wohnung putzen, 

       den Raum dekorieren,tanzen 

 

Oba úkoly zašlete prostřednictvím EŽK,můžete zasílat i jednotlivě do 12.6.2020. 
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