
Německý jazyk 

VII. A 

Plán domácí výuky od 15.6.-19.6.2020 

Zkontroluj si úkoly z minulého plánu: 

- učebnice, str. 42, cv. 16, odpovědi na otázky: 
Dialog A:  In der Slowakei spricht man Slowakisch. 
        In Brasilien spricht man Portugiesisch. 
Dialog B:  Nein, in Spanien spricht man Spanisch. 
                  Nein, in Brasilien spricht man Portugiesisch. 
Dialog C:  Französisch spricht man in Frankreich und in der Schweiz. 
                  Türkisch spricht man in der Türkei.  
 
Opakování:  
a) Slovesa a osobní zájmena:  
1 du, er, sie,es, ihr 2 wir, sie 3 wir, sie 4 er, sie,es, ihr 5 er, sie, es ihr  6 ich, 
er,sie, es 7 ihr 
b) Rozšíření informací o tvé osobě, kontaktní údaje, aktivity 
- možné řešení 
Mein Name ist Hans.Meine Eltern heißen Karin und Otto. Sie sind 38 und 
40 Jahre alt. Wir wohnen in Berlin. Die Straße heißt Schillerstraße, die 
Hausnummer ist 26. Ich mag Fußball, aber Tennis mag ich nicht. Ich 
spiele gern Gitarre und ich programmiere auch gern. Zu Hause koche ich, 
höre Musik oder surfe im Internet. 
c) Následující číslovky napiš slovy: 
36 -  sechsunddreißig, 45 – fünfundvierzig, 54 – vierundfünfzig, 234 – 
zwiehundertvierunddreißig, 783- siebenhundertdreiundachtzig 
 

 V tomto týdnu pokračujeme dál v lekci 1.3. Procvičíme neurčitý podmět  

            „man“ a také sloveso sprechen.  

       



- učebnice, str. 42, cv. 17 – projdi si ústně, odpovědi v barevných 
rámečcích si vyhledej ve slovníčku, na str.44-45, v učebnici. 

- učebnice, str. 43, cv. 18  - přečti si nejprve příklad pod fotografiemi – 
Lars kommt… a podle tohoto vzoru napiš do sešitu o dvou  libovolných 
Janových online- přátelích podobný text 

- pracovní sešit, str. 28, cv. 14 – doplň telefonický rozhovor Hanny a Alicie. 
Nejdříve zkus doplnit bez poslechu, pokus se odhadnout, která slova by 
se do vět hodila. Pak si rozhovor přehraj na odkazu níže a text si 
zkontroluj: Klett Maximal interaktiv 1•kompletní poslechy v MP 3 zde, 
poslech 1-045 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-
informace/ 

- pracovní sešit, str. 29, cv.15a), b)- zkus vyluštit tajenku dole 

To je pro tento týden vše.  

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.  

 Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 


