
Jazyk německý-IX.A,B 

Plán domácí výuky od 22.6.do 26.6.2020 

1.Řešení úkolů (1.6.-5.6.2020) 

Wechselpräpositionen (předložky se 3.a 4.pádem)-překlad(domácí úkol ke kontrole) 

1.vor der Garage                                                     9.in der Mitte 

2.in der Wohnung                                                 10.neben dem Sofa 

3.hinter dem Haus                                                 11.im Schrank 

4.neben dem Bad/dem Badezimmer                 12.auf dem Tisch neben dem Computer 

5.gegenüber dem Kinderzimmer                        13.zwischen dem Schrank und dem Bett 

6.auf dem Stuhl                                                      14.u dveří (těsná blízkost) 

7.unter dem Schreibtisch                                            na dveřích (svislá plocha) 

8.in der Ecke                                                            15.u stolu(těsná blízkost) 

                                                                                   16.v poličce 

                                                                                   17.ležet v posteli 

2. Eine Party organisieren-souvislý text(domácí úkol ke kontrole)-možné řešení 

Vor der Party muss man Freunde einladen,Essen und Getränke kaufen,aufräumen und 

den Raum dekorieren. 

Auf der Party kann man essen,reden, Musik hören oder tanzen. 

Nach der Party kann man nichts finden. Man muss das Geschirr spülen,manchmal die 

Wohnung putzen oder nur das Zimmer aufräumen. 

3. Řešení I.Video- přivlastňovací zájmena-domácí úkol ke kontrole (15.6.-19.6.2020) 

    úkol B 

1.mein Papa   sein Job   2.sein Büro   3.dein Büro   4.mein Büro   mein Computer 

    meine Bücher   5.deine Schwester   dein Bruder   6.ihre Mutter   ihre Schwester 

    ihr Bruder 

   úkol C Doplň. 

   … um 8.30Uhr …  um 17.00 Uhr   Montags…  … am Wochenende   Am Samstag und 

   Sonntag… 

4.Řešení úkolů k doplňkovým videím –domácí úkol ke kontrole (15.6.-19.6.2020) 

    II.Familie 

    … eine Schwester und vier Brüder   …19,5,16 und 14…   …eine Schwester und einen 
Bruder. 

    IV.Tiere 

    …vier Hasen und eine Katze.   …zwei Hunde und zwei Katzen. 

    …einen Hund.   …kein Haustier.   …keine Tiere.   …eine Katze. 

5. Opakování slovíček L4.1 na níže uvedeném odkazu 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-interaktiv-dulezite-informace/ 

Klett Maximal interaktiv 2-slovíčka z modulů 3 a 4 zde-W_4-1 

-vzpomeneš si alespoň na 5 dopravních prostředků se správnou předložkou? 

-vyznáš se v jízdním řádu? (odjezd,příjezd,přestup,z..do,cena…) a umíš tvořit otázky typu 

Kdy odjíždí/přijíždí vlak?Kdy odlétá/přistává letadlo? Kde musím vystoupit? Jak dlouho trvá 

jízda/cesta/let? Kolik stojí lístek?... 

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


-dokážeš popsat svoji cestu do školy? 

-vzpomeneš si na některé pamětihodnosti Berlína? Co bys chtěl/a navštívit,prohlédnout si 

  a proč? 

-umíš napsat jednoduchý pohled –oslovení,krátce popsat program pobytu,napsat pozdrav 

  a správně adresu? 

-jak časujeme slovesa haben a sein v minulém čase préteritu? 

6. AB 80/6-vzpomeneš si na některá slovesa s odlučitelnou předponou-
např.nastoupit,vyjet,vystoupit,vrátit se,vyzvednout…? 

    AB 82/7-umíš se domluvit na společné činnosti? 

                   -nejprve zkus správně přiřadit   ( Es ist kalt. Je zima.) 

                  -rozumíš slovní zásobě v dialogu? 

                  zkontroluj  řešení úkolu      1.e   2.a   3.f   4.c   5.b   6.d 

7. AB 75 Prüfungstraining-Sprechen 

               - přečti si pokyny a příklady 

               - zkus spontánně formulovat 2 otázky a 1 prosbu ke kartičkám v řadě uprostřed 

                 a otázku ke kartičce uprostřed dole 

  Možná řešení: Kannst du uns bald zu Hause besuchen? 

                            Wie komme ich zum Büro? 

                            Fahr lieber mit dem Taxi! 

                            Was kostet das Einzel Ticket? 

                 -reakce záleží na typu otázky nebo prosby. 

 

 

 

Všem,kteří budou němčinu studovat jako druhý cizí jazyk na střední škole,přeji její 

úspěšné zvládání. 

 

Schöne Sommerferien und einen guten Start in euer Studium. Ich wünsche euch allen, 

dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. 

 

 

 

Mgr.Vilma Kučerová 

                   - 

 

 

 


