
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 8.6.-12.6.2020 

Nejdříve si zkontroluj úkoly z minulého plánu:  

- pracovní sešit, str. 26, cv. 11  2 Finja: Nein, das ist Tabeas E-Mail-
Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist finy.log@tayoo.ch. 
3.Jan: Florian, ist das Tabeas Handynummer: 0154/990765? 
Florian: Nein, das ist die Handynummer von Finja.Tabeas Handynummer 
ist: 0156/762930 
4.Tabea: Das ist die E-Mail-Adresse von Finja.Meine E-Mail-Adresse ist: 
tabbi777@gmx.de. 

-  pracovní sešit, str. 27, cv. 12 – jazyky, které jste označili: Portugiesisch,    
Slowakisch, Türkisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, 
Italienisch 

- učebnice, str. 41, cv. 14-  1. 6; 2. 4; 3. 3; 4. 2; 5. 5; 6. 1 

- učebnice, str. 41, cv. 15 – In Spanien spricht man Spanisch.• In 
Tschechien spricht man Tschechisch.• In Brasilien spricht man 
Portugiesisch.• In Deutschland spricht man Deutsch.• In Frankreich 
spricht man Französisch.• In England spricht man Englisch.•In der 
Schweiz spricht man Deutsch, Französisch und Italienisch.• In der Türkei 
spricht man Türkisch.  7 In der Slowakei spricht man Slowakisch.• In 
Italien spricht man Italienisch.• In Österreich spricht man Deutsch. 

Poznámka: Zapamatuj si:  
                 In Spanien, in England, in Italien…ve Španělsku, v Anglii, v Itálii 
    ALE!     in der Schweiz,   in der Slowakei – ve Švýcarsku, na Slovensku
   
 
V tomto týdnu pokračujeme dál v lekci 1.3 
 



- učebnice, str. 42, cv. 16 – odpověz na otázky podle vzoru, u dialogu B 
napiš, jakým jazykem se ve Španělsku a v Brazílii mluví, např.: Ne, ve 
Španělsku se mluví….: 
 
 
Dialog A: Wie spricht man in der Slowakei? 
       Wie spricht man in Brasilien? 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Dialog B: Spricht man in Spanien Italienisch? 
       Spricht man in Brasilien Spanisch? 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Dialog C: Wo spricht man Französisch? 
       Wo spricht man Türkisch?  
……………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………….. 
 

Opakování: 
- pokud máš možnost, vytiskni si nebo piš do sešitu: 
- tentokrát nechám na vaší dobrovolnosti, pošlete-li mi následující úkoly 

ke kontrole či nikoliv☺☺ 
- proto nenapíši řešení úkolů v příštím plánu, ale až v tom dalším – nechám 

vám čas 
 
a) Slovesa a osobní zájmena 
 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.________________________   spielt 
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, např: (Ich spiele gern Tennis nebo jen: 
Ich programmiere gern.)  
 
 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.  
 
 
c) Následující číslovky napiš SLOVY: 

 
36 - ……………………………………………………………………………………….. 
45 - ……………………………………………………………………………………….. 
54 - ……………………………………………………………………………………….. 
234 – …………………………………………………………………………………….. 
783 - ………………………………………………………………………………………  

 

 

Stále ještě od mnohých nemám cvičení na tvary sloves z plánu od 18.5.-
22.5.2020.  Co nejdříve pošlete, prosím. Pokud z nějakého důvodu nestihnete 



jakýkoliv  úkol odeslat nebo úkolu nerozumíte, byla bych ráda, kdybyste mi to 
alespoň napsali. Chválím všechny, kteří úkoly posílají pravidelně a včas! Děkuji. 

Pořád platí, že mě můžete kontaktovat na školním e-mailu nebo přes EŽK. 

Mějte se pěkně, těším se na vás! 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

 


