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Vítám vás v dalším úkolovém týdnu . Některé musím moc pochválit – jste rychlí a snažíte se splnit  

zadané úkoly brzy. Někteří na to moc nespěchají – ale pozor, budete toho pak mít moc, snažte se 

pracovat pravidelně, pak budou i lepší výsledky 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují. Jenom je vás stále moc málo. Neváhejte, máte tam 

slovní zásobu a toto vám pomůže si ji lépe zapamatovat. Najdete tady i pomoc s výslovností, protože si to 

slovíčko můžete poslechnout. Opravdu se snažte tuto stránku využívat, je tu pro vás. Když si to všechno 

aspoň jednou projdete, spoustu si zapamatujete. Ve středu si k tomu ještě řekneme a ukážeme si co a jak, 

ale klidně i přes víkend zkoušejte, ať víte, na co se třeba potřebujete zeptat. 

Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám ještě jednou. Přihlásíte se do třídy 7. AB Nivnice Deutsch. 

Používejte svoje jména, nikoli přezdívky, ať je jasné, o koho jde. 

https://quizlet.com/join/REZ3JcXvT 

 

 

 

Doufám, že všichni ví, že podstatné jméno se musí učit současně se členem a že budete ten člen 

potřebovat, abyste mohli používat správně člen neurčitý nebo i přivlastňovací zájmeno (koncovka „-e“ 

v ženském rodě). Budeme to potřebovat i při používání 4. pádu – to už bude trochu náročnější, proto se ho 

opravdu učte (nejde vždy vymyslet správně). 

Dnes budeme pracovat s textem a věnovat se Velikonocům  

1. V učebnici na str. 19/cv. 15 si projděte obrázky, k nim popisy a b) do sešitu napište věty pod 

obrázky správně. Ta, která bude správně (richtig) zůstane stejná. Tu, která bude chybně (falsch) 

napíšete tak, jak má být správně (tu chybnou psát nemusíte). – výsledkem bude 12 vět. 

 

2. Protože máme před sebou Velikonoce -  OSTERN, další úkol budete mít velikonoční. Do gramatiky si 

uděláte velikonoční stránku (celou, ne něco malinkého). Nakreslíte nebo nalepíte obrázek (výše 

máte vzor, jak by to mohlo vypadat), který popíšete, co tam je – slovní zásobu si vyhledáte (práce se 

slovníkem). Stačí to, co se běžně používá (Velikonoce, vajíčko, barvy, mašle, beránek, zajíček,……).  

 

https://quizlet.com/join/REZ3JcXvT


Inspiraci hledejte i na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0 – slůvka s výslovností 

https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDE 

https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4 

https://www.youtube.com/watch?v=IFDBI2Cv6ak 

 

3. Samozřejmě si stále dokola opakujete slovní zásobu – využíváte quizlet  

 

Ve středu 8. 4. v 9 hodin se společně sejdeme na naší on-line hodině. Připravte si, co byste potřebovali 

vysvětlit, co vám není úplně jasné. Poptám se na to, co jste se naučili . Mějte se hezky a hodně zdaru při 

plnění úkolů . 

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice str. 19/ 15b 

1. Georg kommt aus Detschland.  7. Vladimir spielt nicht Flöte.   

2. Er lernt Englisch und Deutsch.  8. Er mag Englisch und Deutsch. 

3. Georg jongliert gern.    9. Er mag Sport nicht. 

4. Christine lernt Englisch.   10. Georg, Christine und Vladimir lernen Englisch. 

5. Sie ist in Klasse 7.    11. Georg und Vladimir jonglieren, Christine nicht. 

6. Sie jongliert nicht.    12. Die drei sind in Klasse 7.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYhM7XA-zX0
https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDE
https://www.youtube.com/watch?v=G_g3umDGwx4
https://www.youtube.com/watch?v=IFDBI2Cv6ak

