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Začínáme další studijní týden (25. – 29. 5.) – bude to lepší? Vím, že to není jednoduché, ale snažte se 

pracovat, děláte to pro sebe  

V tomto týdnu budeme pracovat s otázkami, taky potřebujeme zopakovat časování sloves. 

 

1. Nacvičuješ usilovně slovíčka str. 27 / Seite 26, 27. Blíží se konec lekce, takže si procházíš všechna 

slovíčka, bude opakování. Nezapomeň, že je  máš v Quizletu, že si je poslechneš, můžeš opakovat, 

tím je budeš lépe zvládat. U podstatných jmen se nezapomínej učit současně člen i množné číslo, 

slovesa si časuj, tak jak jsme zvyklí. 

  

2. V pracovním sešitě na str. 22, cv. 8 a)– vyčasuješ slovesa – pozor na „mít, být, mít rád“ – víš, že jsou 

nepravidelná, musíš je vzorně umět. Několikrát si je nahlas odříkej, ať je umíš automaticky použít ve 

správném tvaru. 

 

Pokračuješ v části 8b), kdy doplníš správné tvary sloves do vět. 

 

 

3. Zápis do gramatiky: 

 

   FRAGEN – OTÁZKY 

Němčina dodržuje přesný pořádek slov. Otázka začíná slovesem, následuje podmět. 

Vpředu může být tázací slovo. 

Tázací slovo sloveso podmět zbytek 

 Wohnst du in Nivnice? 

Wo wohnst du?  
 Spielt dein Freund Gitarre? 

Woher kommt deine Freundin?  
 

 
 



4. Pak pokračuješ v pracovním sešitě na str. 23. Ve cvičení 8 c) tvoříš otázky, které začínají tázacím 

slovem (skládáš správně za sebou jednotlivá slova) – tyto otázky vyžadují odpověď celou větou. Je 

to stejně jako v angličtině (W-Fragen) 

V části 8b) otázky bez tázacího slova, na které odpovídáme krátce, ANO x NE (Ja/nein-Fragen) 

 

 

5. V učebnici na str. 24 napíšeš cvičení 8b. Budeš tvořit otázku pro kamaráda a otázku zdvořilou – máš 

příklad dole v rámečku (Spielst du Fußball? Spielen Sie Fußball?). Ptáš se na věci, které tam máš 

v nabídce – dodržuj pořádek slov. Jsou to všechno ja/nein-Fragen, začínají slovesem, následuje 

podmět. Tyto otázky mi pošleš mejlem nebo vypracuješ v zadání v Teams. Hlídej si tvary sloves, ať 

mají správnou koncovku.  Povinný úkol pro všechny!!! 

 
 

6. Poslechni si videa, ať si uděláš lepší obrázek a otázky si procvičíš  

 
https://www.youtube.com/watch?v=gI4VkNle39I – Ja/nein_Fragen 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1dBD8P9cCrA – W-Fragen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=szohzet6RaU  

 
https://www.youtube.com/watch?v=d-NUjwpcm0A – tázací výrazy 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Pracovní sešit: 

22/8a)  

Ich  höre  heiße  habe  mag  bin 

Du  hörst  heißt  hast  magst  bist 

Er, sie es hört  heißt  hat  mag  ist 

Wir  hören  heißen  haben  mögen  sind 

Ihr  hört  heißt  habt  mögt  seid 

Sie, Sie  hören  heißen  haben  mögen  sind 

 

22/8b) 

Wie heißt du?   Ich heiße Rashid.   

Hörst du gerne Musik? Ja, ich mag HipHop….   

Hast du viele CDs?  Nein, ich habe……  

Hörst du auch Klassik? Klassik? Was ist das? 

Frau Kahn, mögen Sie…? Nein, ich höre……. 

Haben Sie auch……?  Nein, wir haben nur…..  

 

22/8c) 

Wie heißt du?  Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie ist deine Handynummer? 

22/8d) 

Heißt du Rolf?  Wohnst du in Basel? Kommen sie aus Wien? Haben Sie ein Handy? 
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