
14_německý jazyk_7.B_shrnutí 3. lekce   

 

Blížíme se do cíle – čeká nás 14. týden (15. – 19. 6.). Nezpomalujte, vydržte, aby výsledek byl dobrý . To, 

co se teď naučíte, v září oprášíte, a půjde to lehce. Kdo to vynechá, škodí sám sobě a pozná to v září, kolik 

bude mít práce. Tak se snažte, ať to jde co nejlíp. Blíží se opět konec lekce, ale ještě nás čeká opakování. 

 

      

 

1. Slovíčka – neustále trénujete, Quizlet je váš pomocník. Kdo to pochopí, tak si uvědomí, jak moc pro 

vás pracuje a pomáhá vám ve zvládnutí slovní zásoby, popř. i gramatiky. Takže vytrvejte – všichni 

opakují celou slovní zásobu 3. lekce – zvířata, barvy, názvy dnů, množné číslo. 

 

2. V učebnici si projdete stranu 28 – shrnutí lekce, co všechno už umíte. Zkuste popřemýšlet, jak na 

tom jste, jestli jste ty věci zvládli. Všechno si důkladně pročtěte, přeložte, promyslete. 

 U rámečku s gramatikou si vyčasujte sloveso HABEN – musíte ho umět úplně automaticky, tak jako 

 sloveso SEIN. Obě slovesa používáme nejen jako významová, ale i pomocná slovesa, proto je 

 musíme umět  bez přemýšlení, ihned a bez chyby použít. Zopakujete si 4. pád, členy a osobní 

 zájmena, která k nim patří. Na závěr otázky, kladnou a zápornou odpověď. 

3. Dále se vrhneme na opakování, shrnutí vašich znalostí prakticky. Nejdříve si v pracovním sešitě na 

straně 25 pohrajete. Budete i poslouchat . Pustíte si nahrávku a) PS 30 (vloženo v souborech) a 

podle poslechu vyberete, která reakce je vhodná. Uslyšíte vždycky nějakou otázku nebo sdělení a 

vy máte vybrat, jak zareagujete. Správnou odpověď zatrhněte. 

 

Pak si poslechnete nahrávku b) PS 31. Uslyšíte čísla. Tato si budete např. kroužkovat (jemně). Pak je 

spojíte a něco vám vyjde – je to číselná hádanka. Které je to zvíře? Kdo zjistil, že číslovky mu moc 

nejdou, má nejvyšší čas si je zopakovat. Ty máme taky napořád – hodí se vždycky. 

      



Pokračujete na straně 26 – tady je shrnutí lekce. Celé si to hezky vyplníš a zjistíš, jestli to umíš nebo 

ne. Svůj výsledek si můžeš zkontrolovat v klíči – najdeš informaci, kde je? (je to někde na té straně 

napsáno - hledej). Končí to opět poslechem, takže do třetice budeš poslouchat a vybereš, co 

z dvojice slov do věty patří (PS 32). 

Tímto máme splněno a bude nás už čekat jenom „KLEINE PAUSE“, což spočívá ve shrnutí všeho, co 

jsme se doposud učili v lekcích 1. – 3. To nás čeká pro osvěžení všech vašich znalostí  

 

4. Podívejte se na přiložená videa k opakování gramatiky  

 
https://www.youtube.com/watch?v=Q991eORNGfw – členy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCpyb-4cCmk – člen určitý a neurčitý 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ – 4. pád 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM – číslovky 

https://www.youtube.com/watch?v=LcKzip6jSRc – sein, haben 

https://www.youtube.com/watch?v=6mU4UaZ3wIk – časování sloves 

 

 

 

 

     

 

LÖSUNG (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit: 

25/Hörstudio:  2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7a, 8a, 9a, 10a 

25/Zahlenbild: Das ist ein Känguru. 
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