
 

Jazyk německý VII.A,B 

Plán domácí výuky od 8.6.do 12.6.2020 

1.Kontrola řešení úkolů 1.6.-5.6.2020 

AB 38/1 Karten spielen    in Jugendmagazinen blättern   zu Hause,im Park chillen 

               Pizza und Pasta,die Ferien genieβen  (genieβen=užívat si,vychutnat//vychutnávat si) 

               Techno,Musik hören   zu Hause lernen   Selfies,Yoga,Partys,ein Casting machen 

               Partys ,ein Casting organisieren   die Webseite programmieren   E-Mails schreiben 

               Karaoke singen   im Internet surfen 

AB 40/7  …,aber er wohnt… .      …aus Italien.   …mit Nadja in Berlin.   …in Wien. 

                … und spielt…   …bei Oma Elke.   …aus der Schweiz.   …zu Hause. 

                …in /aus Brasilien. 

2.Opakování číslovek AB  26/10 klasická verze vypracovat 
       https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

AB 25/9 vypracovat    Klett Maximal interaktiv 1-kompletní poslechy v MP3 zde –otevřít- 

                                        stopa 1-044 

3.Persönliche Daten (Osobní údaje) 

KB 39/7 interaktivní verze https://www.mauthor.com/present/6473876817707008 

Kursbuch:Lektion 1.3:Wir sind der „Globus“-Infos zur Person-Aufgabe 7 

(zkratka Nr.=Nummer) 

-podívej se na klubovou kartu a připomeň si rody kontaktních údajů 

-poslouchej a doplň (některé informace o Janovi již známe) 

-vyhodnoť (zelený háček vpravo dole), v případě chyb/y poslouchej vícekrát 

-šipka vpravo nahoře-proklikat se k Aufgabe 12-pod tímto úkolem symbol vlevo dole- 

označit     -znáš výrazy tečka,@ a další německy? –pokud ne,zopakuj-minulý zápis nebo KB 40) 

Aufgabe 12  

                     - přečti si otázky  

                     -představ si,že jsi Luka a na otázky 1-7 ústně odpověz 

AB 24/6 klasická verze vypracovat    AB 25/7 klasická verze verze vypracovat 

             - s časovým odstupem si řešení obou úkolů můžeš vypracovat v interaktivní verzi 

                znovu a sám/sama zkontrolovat správnost řešení 

            - v úkolu 7 lze provést jen kontrolu otázek 

            -odpovědi mají individuální řešení, pozor na formulace se správným přivl.z.-mein,meine 

Arbeitsbuch:Lektion 1.3:Wir sind der „Globus“-Infos zur Person-Aufgabe 6 

                                                                                                                  -Aufgabe 7 

4. KB 44,45-slovíčka ke str.41 s důrazem na názvy jazyků 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

Klett Maximal interaktiv 1-slovíčka z modulů 1a2 zde –otevřít-W_1-3- najít potřebný 

úsek dané slovní zásoby,přehrát,sledovat písemnou podobu,opakovat správnou výslovnost 

po mluvčím 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/
https://www.mauthor.com/present/6473876817707008
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/


5a) Zápis (sešit zepředu) –opsat pod nadpis Sprachen  z KB 41/15 jen názvy jazyků 

                                                                                                                (z pravého sloupečku) 

Sprachen  (Jazyky) 

                   Portugiesisch 

                   . 

                   . 

                   . 

                   Spanisch 

 

   b) nepravidelné sloveso sprechen-mluvit      

1. ich spreche 

2.du sprichst                             -změna kmenové samohlásky e-i ve 2.a 3.os.j.č.!!!     

3. er,sie,es,man spricht          -on,ona,ono mluví    mluví se 

1.wir sprechen 

2.ihr sprecht 

3.sie sprechen 

 

   c) neurčitý podmět man = člověk,lidé, sloveso+se          

In Tschechien spricht man Tschechisch. V Česku se mluví /lidé mluví česky. 

Hier kocht man gut. Tady se vaří dobře. 

 

-zápisy b),c) taktéž opsat nebo vlepit (sešit zepředu) 

 

Připomínám 2 povinné domácí úkoly z minulého plánu.Termín zaslání ke kontrole 

do 8.6.2020. 

 

 

 

Mgr.Vilma Kučerová 

       

 

 

                      

 

 

                                  


