
Jazyk německý-VIII.B 

Plán domácí výuky od 15.6.do 19.6.2020 

1. OPAKOVÁNÍ LEKCE 2.2 – vybrané úkoly,které najdete jen v interaktivní verzi 
učebnice 

       https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

Kursbuch Lektion 2.2: Was brauchst du heute?-Situation 1:Video-Aufgabe 1 

-podívej se na video,vyřeš úkol,vyhodnoť -zelený háček vpravo dole (školní potřeby) 

-pod Aufgabe 7 

-první symbol vlevo dole Video - Jan packt seine Tasche für morgen. (školní potřeby) 

-druhý symbol vlevo dole Was habe ich (nicht) in meiner Schultasche?(školní 

                                                potřeby-4.p. člen neurčitý a zápor kein) 

HAUSAUFGABE 1-Najdeš ve školních pomůckách jedno podstatné jméno,které není 

správně napsáno? (tisková chyba) Napiš správně a pošli prostřednictvím EŽK. 

-pod Aufgabe 9 

druhý symbol vlevo dole Was passt? Klick auf die richtigen Wörter.Co se hodí? 

Klikni na správná slova. Kliknout na Spielen-vyjíždějí podstatná jména v jednotném 

a množném čísle,sledovat nahoře der,die,das,die a snažit se zachytit co nejvíce 
podst.jmen daných rodů. Du hast … Punkte erreicht.(Dosáhl/a jsi…bodů). 

Erneut spielen (hrát znovu) 

-pod Aufgabe 11 

-první symbol vlevo dole Die Farben. Označit barvu,tu uslyšíš a štětec ji napíše. 

-pod Aufgabe  18 

-třetí symbol vlevo dole Gegensätze.(Protiklady). 

 

2.OPAKOVÁNÍ LEKCE 2.1-vybrané úkoly,které najdete jen v interaktivní verzi učebnice 

Kursbuch Lektion 2.1:Was hast du am Montag?-Situation 1:Schule-Aufgabe2 

-pod tímto úkolem první symbol vlevo dole Video  Die Goethe Schule in Frankfurt. 

                                   (popis školy-místnosti,činnosti) 

-pod Aufgabe 4 

-druhý symbol vlevo dole In der Schule. 

-pod Aufgabe 6b 

-symbol vlevo dole Video Jans Stundenplan am Montag. (Fächer,zuerst,dann,danach) 

-pod Aufgabe 7 

-první symbol vlevo dole-kliknout na trojúhelník ve fialovém kolečku Wann? 

                                               (opakování předložek,dny v týdnu) 

-pod Aufgabe 10 

-třetí symbol vlevo dole (opakování předložek am,um,von-bis…) 

-čtvrtý symbol vlevo dole Wann? Doplň nebo posuň ručičky. (určování času) 

-Aufgabe 11- Video 

                      -podívej se na video,vyřeš úkoly,vyhodnoť 

                       (Ruhe jetzt! Ticho! Klid! Nebavte se!) 

 

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080


-pod Aufgabe  16c 

-druhý symbol vlevo dole najdeš následující cvičení-Welches Verb fehlt? (opakování 

časování sloves,první písmeno-nápověda slovesa)  

V každé větě si podtrhni podmět, cvičení vyřeš v interaktivní verzi a správný tvar si 
přepiš do níže přepsaných vět.HAUSAUFGABE 2-jen vyčasovaná slovesa 1-14  pošli 

prostřednictvím EŽK. 

 

1. Die Mathelehrerin u______________ Mathe. 

2. Mein Lieblingsfach i_____ Biologie. 

3. Geschichte f__________ ich interessant. 

4. Anna s____________die Aufgabe an di Tafel. 

5. Tim und Lina s________ gut in Mathe. 

6. Der Lehrer s_________ mit Johannes. 

7. Am Dienstag h__________wir Englisch,Biologie,Kunst,Physik und Musik. 

8. Die Pause d____________ 20 Minuten. 

9. Der Unterricht e___________ um 13.30 Uhr. 

10.Am Freitag g_________wir um 12.00 Uhr nach Hause. 

11.Der Unterricht b____________ um 7.30 Uhr. 

12.Am Donnerstag h_________ ich zuerst Biologie,dann Mathe und Englisch. 

13.Wie f__________ du Kunst? 

14.In der Turnhalle m____________ die Schüler Sport. 

 

-Aufgabe 19 

-pod tímto úkolem třetí symbol vlevo dole Es gibt 10 Fehler.  

                                  -vypracuj podle pokynu 

HAUSAUFGABE 3 –jen opravená slova 1-10 pošli taktéž prostřednictvím EŽK. 

 

Domácí úkoly 2,3 jsou povinné pro všechny. Jejich řešení zašlete do 20.6.2020. 
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