
Německý jazyk 

VIII. A 

Plán domácí výuky od 22.6.-26.6.2020 

Nejprve si zkontroluj řešení úkolu z minulého týdne: 

- doplňování slov do textu, učebnice, str. 80 

1.Weiβwurst   2.Bier   3.Brot   4.Brötchen   5.Käse   6.Wurst   7.Marmelade   
8.Kaffee 

9.Tee   10.Fleisch   11.Kartoffeln   12.Gemüse   13.Brot   14.Wurst   15.Käse   
16.Suppe 

17.Eintopf   18.Milch   19.Likör   20.Vanille   21.Fiaker   22.Melange   23.Mokka 

24.Kapuziner   25.Kuchen   26.Torte   27.Strudel   28.Sachertorte   29.Linzer 
Torte 

30.Schokolade   31.Käse   32.Lindt   33.Suchard   34.Sprüngli   35.Tablerone   
36.Apenzeller 

37.Emmentaler   38. Le Gruyére 

 

V tomto, posledním, plánu si opět zopakujeme, co už byste měli umět. 

 

Do vět doplň vyčasovaná slovesa. Vlep si nebo opiš do sešitu. Napoví ti 
počáteční písmeno: 

 

1. Die Mathelehrerin u______________ Mathe. 

2. Mein Lieblingsfach i_____ Biologie.  

3. Geschichte f__________ ich interessant. 

4. Anna s____________die Aufgabe an die 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. 

 

- opět přidávám odkaz na procvičování interaktivní formou celého prvního 
dílu učebnice Klett Maximal interaktiv 

https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

 

Klett Maximal interaktiv 1 
 interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 1 zde 
 interaktivní učebnice s prac. sešitem, modul 2 zde 
 kompletní poslechy v MP3 zde 
 slovíčka z modulů 1 a 2 zde 

 

- do září si, prosím, projděte a doučte se slovíčka, zejména z posledních 
dvou lekcí (2.2;2.3), výslovnost slovíček si přehraj (viz výše) 

- v září bychom si dali písemné opakování této slovní zásoby, tak, ať víte☺ 
- začátkem září bychom také zopakovali celou L 2.3, zaměříme se na 

podstatné a potom hned začneme pracovat s  2. dílem učebního souboru 
Klett Maximal interaktiv 
 
Stále čekám na vaše neposlané úkoly!!! Víme dobře, koho se to týká. 
Pošlete!!! 
Závěrem chci moc pochválit ty z vás, kteří jste opravdu poctivě úkoly 
plnili, včas je posílali a pečlivě vypracovali. Někteří mě i příjemně 
překvapili. Děkuji! 
 
Přeji vám všem pohodové a krásné prázdniny, užijte si je hlavně ve 
zdraví a zase se na vás těším v září, doufám, že už v běžném režimu!☺ 
 



Mgr. Hana Šimperská 
simperska@9zszlin.cz 
Řešení úkolu z tohoto plánu – doplňování sloves: 
 
1 unterrichtet  2 ist  3 finde  4 schreibt  5 sind  6 spricht  7 haben  8 
dauert  9 endet  10 gehen  11 beginnt  12 habe  13 findest  14 machen 


