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Pomalu se blížíme k závěru lekce. 11. 6. nás čeká opět kontrola – buďte pilní a snažte se mít všechno 

doplněno. Víte, že se také blíží hodnocení vaší práce. Nezapomeňte, že máte přinést i svůj vyrobený 

ROZVRH HODIN a také projekt MEIN LIEBLINGSTIER, který uděláte teď – ale měli jste si to připravit už 

minulý týden. Slovíčka neustále procvičujete v Quizletu – to vám také pomůže udělat hezky kvíz na 

opakování slůvek 3. lekce, který máte připravený – ten všichni zvládnou udělat nejpozději do 11. 6. – bude 

také součástí hodnocení. Proto se snažte  

 

1. Projekt „MEIN LIEBLINGSTIER“ – zpracuješ jakékoli zvíře – buď co máš doma nebo je tvé oblíbené 

nebo jakékoli, které tě napadne. V učebnici na str. 26 ve cv. 12 máš návodné otázky a ve cv. 13 

vzor, jak by to mohlo vypadat. Můžeš kreslit, lepit, pracovat na počítači – je to na tobě. Napíšeš 

alespoň 6 krátkých vět (nepiš dlouhé, ať se do toho nezamotáš a neuděláš mnoho chyb). Pište věci, 

které zvládnete, nekomplikujte si to. Hlídejte si, že věta má podmět, za ním sloveso – sloveso 

nezapomeňte napsat ve správném tvaru. Text doplníte obrázkem. Celé to bude na tvrdém papíře 

A4 a přinesete ho do školy společně se sešity ve čtvrtek 11. 6. 

 

2. V pracovním sešitě na str. 24 máte cvičení 12. Tady máte vlevo otázky a vpravo odpovědi. Přiřadíte 

písmeno správné odpovědi ke každé otázce. Toto cvičení vám také pomůže při psaní projektu – 

máte tady nápovědu, jak mohou věty vypadat, co můžete napsat. 

 

Ve cvičení 13 doplníš chybějící písmena do textu. Tento ti poslouží také jako vzor pro tvůj projekt, 

máš tu ukázku textu o zvířatech.  

 

3. V učebnici na str. 27, cvičení 14 – pročteš si text o tom, jaké mazlíčky mají v Německu. Text si 

několikrát nahlas přečteš, ať si procvičíš výslovnost. Musíš se slyšet, ať víš, že to umíš vyslovit. 

Dlouhá slova si čti po slabikách, ať slova nekomolíš. Potom rozhodneš, který nadpis se k textu hodí, 

jestli A nebo B. Ústně si uděláš část b) – jsou věty v textu tak nebo jinak? Informaci hledáš v textu. 

 

Pokračovat budeš ve cvičení 15 – spočítáš, kolik je na obrázku kterých zvířat a řekneš si, jakou mají 

barvu. Procvičuješ si názvy zvířat a jejich množné číslo. Říkej si věty podle vzoru – kolik je tam zvířat 

a kolik z nich má jakou barvu (pracuješ ústně – říkej si to nahlas). 

 

 



LÖSUNG (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit 24/12: 1e, 2p, 3j, 4l, 5i, 6k, 7g, 8f, 9c, 10b, 11m, 12n, 13o, 14h, 15a, 16d 

24/13:  

Mein Lieblingstier ist der Elefant. Der Elefant kommt aus Afrika oder aus Asien. Er ist groß und stark. Er ist 

grau. Ich mag auch Löwen. Sie sind groß und stark und wohnen auch in Afrika. Aber sie wohnen nicht in 

Asien. 

Mein Lieblingstier ist der Pinguin. Er wohnt in der Antarktis und Südafrika. Er ist nicht groß, aber sehr lieb. 

Er ist schwarz und weiß. Er mag Schwimmen und er mag Fische. Ich mag aber auch Kaninchen. Ich habe ein 

Kaninchen. Es heißt Tom und ist sehr lieb. Es ist braun und weiß. Es mag Salat. 

Učebnice: 

27/14: A – Haustiere in Deutschland 

 1 richtig  2 falsch – Sie haben über 5 Millionen Hunde.   

 3 falsch – Die Deutschen haben auch Fische.  4 richtig 

 5 falsch – Über 7 Millionen Katzen leben in deutschen Wohnungen. 


