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Milí sedmáci, 

Jsem ráda, že jsem se s řadou z vás mohla slyšet při naší první on-line výuce a že jste reagovali. Moc 

chválím. 

Váš aktivní přístup k výuce během doby, kdy nemůžete do školy, bude velkým měřítkem pro vaše 

hodnocení. Proto vás vyzývám, buďte aktivní i v rámci Quizletu – procvičování slovíček, i v plnění úkolů. 

Pokud je to jenom trochu možné, připojte se do on-line prostředí Teams, kde můžeme konzultovat to, co 

vám není jasné. 

 

 

 

Co byste měli mít v Quizletu procvičeno:  

(nová slovíčka 14 dnů nebyla, takže jste měli dost času na procvičení všech sad): 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr 

- Tage 

- Stundenplan 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (14. – 17. 4.): 

1) Procvičujte slovíčka v Quizletu – výčet sad viz výše. 

 

2) Do cvičného sešitu rozdělte následující slovíčka podle rodů (členů): 

 

Bleistift, Brille, Mäppchen, Kuli, Tasche, Rucksack, Computer, Uhr, Lineal, Tafel, Adresse, 

Wohnort, Buch, Heft, Zirkel 

  

Rod mužský / der  Rod ženský / die Rod střední  / das 

      

      

      

  

  



  

3) K následujícím obrázkům přiřaď správně neurčitý člen (ein, eine, ein). Obrázky nemusíte 

překreslovat, kdo nemá možnost tisku, jen si napište německy slovo na obrázku a doplňte k němu 

člen. 

Př.       eine Uhr 

 

     ___________________             __________________ 

    ____________________          __________________ 

    ____________________         ___________________ 

    ____________________         ___________________ 

 

 

4) V pr. sešitu vypracujte cvičení na str. 18. Poslech vám nahraji do Teams, takže tam můžete procvičit 

i poslech. Na web školy poslech nijak nenahraji, proto vás vyzývám, abyste se přihlásili do Teams a 

tam můžete s poslechem pracovat. 

 

5) Blíží se nám konec 2.lekce, tak si zopakujte všechna slovíčka včetně členů. Už jednou jsme pracovali 

v canva.com, kdy jste tvořili plakát. Tentokrát zkusíte vytvořit minivideo přes www.canva.com. Můj 

rychlý minipokus vám vkládám do Teams. Z počátku se jakoby nic neděje, pak se obrázky zrychlují. 

Vy to určitě „vychytáte a vyšperkujete“. Dejte pozor akorát na obrázky s korunkou, ty jsou v placené 

verzi, používejte obrázky – zdarma. Budu se těšit na vaše výtvory. Pak mi je pošlete mailem nebo 

přes chat v Teams. 

 

 

 

Ať se vám daří       

 

 

http://www.canva.com/


 

Lösung (řešení): 

Ad 2) 

  

Rod mužský / der Rod ženský / die Rod střední  / das 

Bleistift Brille Mäppchen 

Kuli Tasche Lineal 

Rucksack Uhr Buch 

Computer Tafel Heft 

Wohnort Adresse  

            Zirkel   

 

Ad 3) 

     eine Brille               ein Bleistift 

   eine Schere            ein Radiergummi 

    ein Rucksack          eine Tafel 

    ein Telefon           eine CD 

 

 

Ad 4)  

Výsledky jsou v pr. sešitě na str. 72 – Einheit 2. 


