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Vítám vás už v pátém úkolovém týdnu  . Opět chválím ty, kteří si hezky plní úkoly umístěné na webu školy 

(současně ve výukových materiálech v Teams) – tyto jsou pro všechny povinné a budou kontrolovány. Ještě 

větší pochvala těm, kteří se snaží plnit i úkoly, které máte k procvičení v zadáních v Teams – jsou sice 

dobrovolné, ale pomohou vám s procvičením a také vám dají zpětnou vazbu, jestli učivu rozumíte a zvládáte 

ho 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují – jenom ta aktivita je tam dost nízká a ne všichni se 

přihlásili (je to v zadání, měli byste). Všichni umíte všechna slovíčka 2. lekce? Už půjdeme na třetí, tak je 

nejvyšší čas je mít zvládnutá. 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. Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám do třetice. Přihlásíte se do 

třídy 7. AB Nivnice Deutsch. Výmluvy, že nevíte jak, už by nastat neměly. 

https://quizlet.com/join/REZ3JcXvT 

V tomto týdnu nás čeká takové malé shrnutí lekce, co už všechno umíme, čímž ji zakončíme. Udělejte úkoly 

poctivě, pokud vám nebude ještě něco jasné, tak se ozvěte. Projdeme si to pak společně i ve středu, tam už 

budete připravení. Budete mít vložený i poslech v Teams – výukové materiály – nezapomeňte ho využít. 

1. V pracovním sešitě na str. 17 máte „Leseecke“ – přečtěte si několikrát text – i nahlas, abyste se 

slyšeli a věděli, že to opravdu umíte všechno vyslovit, přečíst.  Potom doplňte informace pod 

textem. 

 

2. Pod textem máte „Meine Ecke“ – křížovka, kde najdete všechna čísla – napovím, je jich 17 kromě 

těch, která jsou tam napsaná (16, 10). Hledejte vodorovně a svisle. Kdo má doma někoho k sobě, 

může si zahrát i BINGO. 

 

3. Budete pokračovat na str. 18 – tady je opakování lekce. Vyplníte si všechny úkoly – řešení vám teď 

nepovím, protože je to takový test znalostí. Poptám se při výuce .  U části „porozumět telefonním 

číslům“ si pustíte nahrávku v Teams – výukové materiály (24). Poslechnete si několikrát, píšete 

telefonní čísla podle poslechu. 

 

4. Projdete si v učebnici str. 20 – máte tady přehled toho, co jsme v lekci dělali – umíte o někom 

mluvit, říkat telefonní čísla a adresy, zeptat se na věci. Kromě toho umíte už rychle počítat, časovat 

slovesa, používat správně předložky IN, AUS a členy u podstatných jmen – jak určitý, tak neurčitý. 

 

5. Přeložte věty – tento úkol mi pošlete na e-mail: yveta.michalcova@zsnivnice.cz 

 

1. To je Petr, pochází z Rakouska, Teď bydlí v Německu. 

2. Ahoj Petře, máš rád matematiku? 

3. Ne, nemám rád matematiku. Mám rád přírodopis. A ty? 

4. Já mám rád němčinu, je super. Nenávidím tělocvik. 

5. To je moje kamarádka Eva. Je z Berlína. 

https://quizlet.com/join/REZ3JcXvT
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6. Ahoj Evo, co děláš dnes odpoledne? 

7. Hraji košíkovou. 

8. Jaké je tvoje číslo mobilu? 

9. Moje číslo je 32567819. Máš e-mailovou adresu? 

10. Ano, moje e-mailová adresa je: eva@zdx.de 

 

Na vaše překlady čekám nejpozději do čtvrtka 16.4. 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Leseecke: Rosita kommt aus Spanien und wohnt in Berlin. Rosita und Martha spielen Tennis. Martha spielt 

auch Basketball. Michel und Lukas spielen Basketball, Tennis, Fußball. Rosita lernt Englisch in der Klasse 7. 

Meine Ecke:  vodorovně: 16, 10, 6, 2, 8, 1, 3, 13, 10, 11, 20, 5, 0, 9, 90, 4 

  svisle: 7, 12, 9 

 

 


