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Milí sedmáci, 

Tak jsme zpět v klasickém týdnu, kdy probíhá vzdálená výuka. Pokračujeme pomalu dál v učivu, ale 

nezapomínejte si hodně opakovat, abyste si upevnili základy. Pro každého, komu něco není jasné, jsem 

k dispozici přes chat v Teams nebo na mailu: hana.strommerova@zsnivnice.cz. Neváhejte mě kontaktovat. 

Pro ty z vás, kteří mají nedostatky z proběhnuté kontroly, tak sděluji, že máte šanci si je doplnit, opravit, ale 

je potřeba mi napsat, co jste si doplnili, protože zpětně už úkoly z 1. - 8. týdne kontrolovat nebudu. 

 

Ať se tedy dílo daří. Držím palce.       HS 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr (Lektion 10) 

- Tage 

- Stundenplan 

- Lektion 3/ Seite 21 

- Lektion 3/ Seite 22 

- Lektion 3/ Seite 23 

- Lektion 3/ Tiere 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Do slovníčků si ke slovíčkům z 2. lekce dopište množná čísla. Sami jste si je vyhledávali. Pro jistotu 

je přikládám.  

 

Jednotné číslo Množné číslo 

Die Klasse -n 

Die Nummer -n 

Der Unterricht -e (většinou se používá j.č.) 

Die Pause -n 

Die Schule -n 

Das Telefon -e 

Das Handy -s 

Die Freundin -nen 

Der Freund -e 

Die Zahl -en 

Die Adresse -n 

Das Heft -e 

Der Füller - 
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Das Buch -ü-er 

Das Lineal -e 

Der Rucksack -ä-e 

Der Bleistift -e 

Der Radiergummi -s 

Das Mäppchen - 

Der Zirkel - 

Die Schere -n 

Die Tafel -n 

Der Spitzer - 

Der Filzstift -e 

Der Klebstoff -e 

Die Brille -n 

Der Kuli -s 

Der Computer - 

Die CD -s 

Die Uhr -en 

Die Flöte -n 

 

2) Na procvičení je v Quizletu připravena sada i s mn. čísly. Název – Lektion 2/ Množné číslo (Plural). 

 

3) Minule jsme začali probírat 4. pád. Kromě slovesa haben se se 4. pádem pojí ještě další slovesa, 

proto si do slovníčku napište: 

 

Brauchen – potřebovat 

Suchen – hledat 

Kaufen – koupit 

Fragen – zeptat se 

Malen – malovat 

 

4) Do cvičného sešitu přepište následující věty a doplňte správný tvar slovesa a člen. 

Př. Karl __________ (fragen) _________(deine) Lehrerin. 

      Karl fragt deine Lehrerin. 

 

a) Ich __________ (haben) _______ (ein) Zirkel. 

b) Sie (Ema) ________(haben) __________(die) Schere. 

c) Ihr _________(haben) _________ (2) Kinder. 

d)  Du _________ (brauchen) _______(ein) Heft. 

e) Wir __________ (suchen) _________(ein) Haus. 

f) Sie (Vy) __________ (fragen) __________(mein) Freund. 

g) Ich __________ (malen) _________(der) Hund. 

h) Sie (deine Eltern) __________ (kaufen) __________ (die) Pferde. 

i) Er ____________ (suchen) _______ (ein) Bleistift. 

j) Ihr __________ (kaufen) ________(kein) Mäppchen. 

 

5) Nyní uděláme pokus. Vyzkoušíme si, jak umíte nahlas číst. V učebnici na str. 23 si několikrát 

přečtěte text ve cv.6 (očíslované věty). Máte ho také vložený jako poslech v Teams. Až si budete 

jistí, že vše čtete v pořádku, půjdete v Teams do chatu, napíšete mé jméno Hana Strommerová a 

objeví se vám chat, jako byste mi chtěli napsat. Napište mi, že zkoušíte poslat nahrávku. Pak klikněte 

na modrý telefon vpravo nahoře, jako byste mi chtěli zavolat, necháte to zvonit a po chvíli se vám 

ozve, že to volaný účastník nepřijímá, váš hovor bude přesměrován do hlasové schránky. Až se ozve 

tón/pípnutí, tak začnete číst připravený text ze cv. 6. Vlastně mi zanecháte hlasovou zprávu. Už teď 



se těším, jak se vám to povede. Kdo používá mobil, dejte si ho blíž k puse, aby vám bylo dobře 

rozumět. 

 

6) V Teams budete mít připravený krátký kvíz na doplnění tvarů sloves, která znáte. 

 

7) Podívejte na shrnutí 4. pádu společně s příklady. 

https://www.youtube.com/watch?v=FuXxNSj_y5w&t=187s – příklady jsou od 3. minuty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösung (řešení): 

Ad 4) Do cvičného sešitu přepište následující věty a doplňte správný tvar slovesa a člen. 

Př. Karl __________ (fragen) _________(deine) Lehrerin. 

      Karl fragt deine Lehrerin. 

 

k) Ich __________habe _____einen ____ Zirkel. 

l) Sie (Ema) ________hat _____die_____ Schere. 

m) Ihr _________habt____zwei_____ Kinder. 

n)  Du _________ brauchst _______ein_____ Heft. 

o) Wir __________ suchen _________ein________ Haus. 

p) Sie (Vy) __________ fragen _____meinen_____ Freund. 

q) Ich __________ male ______den___ Hund. 

r) Sie (deine Eltern) __________ kaufen _______die ___  Pferde. 

s) Er ____________ sucht _______einen ____ Bleistift. 

t) Ihr __________ kauft ________kein___ Mäppchen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuXxNSj_y5w&t=187s

