
Průběžně opakovat slovní zásobu 4.lekce Schule, 5. lekce a 6.lekce a téma zvířata , 

opakovat časování sloves pravidelná a slovesa haben = mít a sein = být a také tázací 

zájmena. 

 

Do 13.3.2020 
Opakovat a procvičovat téma domácí a divoce žijící zvířata 
 
Do 20.2.2020 
Učebnice  str.62/cv.7 vytvořit věty, slovesa dát do osobního tvaru(ich habe…., er malt…) 
                                  a napsát cvičení do sešitu 
Do sešitu napiš 6 vět o svých zvířatch, která máš doma nebo tvoje babička, teta nebo 
kamarád, popiš je jaká jsou. Pokud doma žádné zvíře nemáš, napiš- ich habe keine Tiere a 
popiš zvířata u babičky nebo tety nebo kamaráda.Nauč se povídání zpaměti. 
Pracovní sešitstr.53/cv.6 
                        str.54/cv.8 – odpověz na otázky, pokud budeš odpovídat záporně, použij tvar 
                         kein=žádný, keine= žádná(ich habe keine Katze..) 
 
Do  27.3.2020 : 
Učebnice str.64/cv.11, 12 obě cvičení  napsát do sešitu(kein=žádný, keine žádná, ich habe 
                                               keine   Katze=nemám kočku) 
 Učebnice str.64/cv.13a) přečtětě si email, přeložte ho do sešitu, vlevo za čarou jsou některá  
                                      neznámá slova vysvětlena, (slovo leben=žít, Artztin= lékařka) 
                                13b) ke každé větě do sešitu napiš, zda je tvrzení správné nebo nesprávné 
                                 – richtig - falsch                                     
Pracovní sešit: str.54/cv.9 –V textu jsou chyby, oprav je, cvičení přepiš do sešitu správně. 
                         Str./54/cv.10 do napiš dej slovesa do osobního tvaru. 
 
Do 3.4.2020: 
Pracovní sešit str.54/cv.11 – napiš věty, použij slovesa v osobním tvaru(vzor. Er malt am  
                                         Montag kein Haus) 
                        Str.55/cv.12, vypracuj osmisměrku(Varan= der Varan) 
Nauč se slovní zásobu, patřící k Vídni 
       Wien= Vídeň 
Pamětihodnosti ve Vídni, co vše patří k Rakousku a Vídni. 
Burgtheater – Rakouské národní  divadlo ve Vídni 
Hofburg – zámek, zimní sídlo Habsburků 
Tiergarten – zoologická zahrada 
Stephansdom –katedrála svatého Štěpána  
Schönbrunn –zámek , letní sídlo Habsburků 
Hundertwasserhaus - Dům postavený archtektem Hundertwasserem 

Prater – zábavní park  
Rathaus – radnice ve Vídni 
Mozartkugeln – čokoládové bonbony 
Sachertorte –čokoládový dort 
Wienerkaffe – vídeňská káva se šlehačkou 
+ Pracovní sešit str.55/cv.13  
                              


