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Milí sedmáci, 

Vy nemáte problém s přihlášením do Quizletu, protože už jste byli přihlášeni ve škole. Akorát někteří mají, 

zdá se, problém s plněním úkolů. Prosím ozvěte se, pokud nastane nějaká pochybnost. Chválím ty, kteří se 

ozvali a dali mi tak zpětnou vazbu, že se něco děje nebo naopak, že je vše v pořádku. Chválím ty, kteří pilně 

procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, příp. hrám, budete 

slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

 

Jen znovu připomínám: amazingpepe87, KarlKarlson29, maky159, miniFedora28, RichardJack9, 

rikota159, vasikjepan– opravdu nejsou vaše skutečná jména, takže znovu vyzývám, abyste si je v nastavení 

– uživatelské jméno – změnili. Pokud by byl problém, ozvěte se. 

 

Díky za pochopení. 

 

Posílám ještě link https://quizlet.com/join/hNUuTbEp7,  jak se dostat do Quizletu a do naší třídy Klasse 7A 

Nivnice(Deutsch). 

 

Teď již ke shrnutí toho, co máte mít v Quizletu hotovo, procvičeno: 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr 

- Tage 

- Stundenplan 

 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, vždy se mění slovesa nebo 

slovíčka. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

Úkoly na následující týden (30. 3. – 3. 4.): 

1) Procvičujte všechna zadaná slovíčka, dneska nebudou žádná nová, ale těch sad už je dost – Quizlet 

 

2) Do gramatiky si zapište: 

Přivlastňování 

 
a) Pomocí přivlastňovacích zájmen –  mein Freund, deine Schule 

b) Pomocí -s, které přidáme ke jménu – Gabis Bleistift – Gábina tužka 

c) Pomocí předložky von -   Brille von Karl – Karlovy brýle 

 

 

https://quizlet.com/join/hNUuTbEp7


Příklady: 

Zuzanino pravítko Zuzanas Lineal  das Lineal von Zuzana 

Pavlův batoh  Pavels Rucksack  der Rucksack von Pavel 

Mirčina třída  Mirkas Klasse   die Klasse von Mirka 

 

3) V uč. na str. 15 přepište cv. 5 do cvičného seš. (Űbungen), využijte slov, která jsou v nabídce. 

 

4) Na str. 19 v uč. si aspoň 3x nahlas pročtěte text u obrázků.  

 

Poté do cvičného seš. napište: 

Uč. str. 19/15b:        Číslo věty + písmeno r (richtig = správně) nebo f (falsch = chybně) 

Neopisujte celé věty, jen číslo věty a správné písmeno. 

 

5) V pr. seš.  

a) str. 16 cv. 14b – napište, co je ve „tvém“ školním batohu. 

In meinem Schulrucksack sind  das Lineal, der Bleistift, …… 

b) doplňte cv. 15 na str.16 – napište odpovědi podle pravdy 

c) přečtěte si na str. 17 text, opět i 3x nahlas a doplňte mezery ve větách 

d) str. 17 cv. Meine Ecke – najděte a vypište všechna čísla, která tam objevíte 

 

Lösung (řešení): 

Ad 3)  heiße, ist, mein, Tennis, Fußball, Freund, mag, Meine, heißt, Radfahren, Judo 

Ad 4) 1f, 2f, 3r, 4f, 5r, 6r, 7f, 8r, 9r, 10r, 11f, 12r 

Ad 5)  a) vlastní odpověď 

 b) vlastní odpověď 

 c) Spanien, Berlin, Tennis, Basketball, Basketball, Tennis, Fußball, Schule 

 d) 6, 2, 8, 1, 3, 13, 11, 20, 5, 0, 9, 90, 4 

  

 


