
Průběžně opakovat slovní zásobu 1, 2., 3. a 4. lekce.. opakovat časování sloves 

pravidelných a nepravidelných a slovesa haben  a sein a také tázací zájmena, předložky. 

 

Do 13.3.2020 
Učebnice str.35 přečíst a přeložit Berlín 

Berlín- nauč se slovní zásobu: 

Reichsgstag- budova Říšského sněmu- dnes sídlo německého spolkového sněmu v Berlíně, 

Alexanderplatz – Alexandrovo náměstí,  

Potsdamer Platz – Postupimské náměstí v Berlíně, Fernsehturm – televizní věž 

 

Do 20.3.2020: 
Učebnice str.37/cv.5 napiš věty do sešitu. 

                Str.38/cv.6a) – přečti a přelož do sešitu a napiš, kdo ho vypráví 

Pracovní sešit str.40/cv.9odpověz na otázky podle učebnice str.38/cv.6 

Pracovní sešit str.38/cv.4 

                            38/cv.5 sestav dialogy podle rozhovorů na str.37 v učebnici 

 Napiš do sešitu časování slovesa modálního slovesa können a nauč se ho. 

                                   können = umět, moci 

1.ich kann                                     1.wir können 

2.du kannst                                   2.ihr könnt 

3.er,sie,es kann                             3.sie,Sie können 
Učebnice str.38/cv7c)- odpověz písemně do sešitu, co umíš(3věty) a co neumí(taky 3 věty), 

nauč se povídání zpaměti. 

 

Do 27.3.2020: 
Pracovní sešit str.39/cv.6 , 7 

                       Str.39/cv.8 - Familie Stein – a)přečti text, přelož do sešitu, zakroužkuj správné  

                                                                       tvrzení – 

                                                                   b) napiš co umí tví blízcí v rodině 

Řadové číslovky- Ordinalzahlen 
Zapiš si látku do sešitu a nauč se. 

1.(první)- der(die, das) erste 

2.(druhý) – der(die,das) zweite 

3.(třetí) der(die,das)- dritte 

4.(čtvrtý) der(die, das) – vierte 

5.(pátý) –der(die,das) – fünfte 

6.(šestý) –der(die,das) – sechste 

7.(sedmý) – der(die, das) - siebte 

8…………………… 

9…………………… 

10……………….… 

19.(devatenáctý) –der(die,das) – neunzente 

Od 20 přidáváme koncovku –ste 
20.(dvacátý) –der(die, das) –  zwanzigste 

30.)třicátý– der(die,das) dreißigste 
Učebnice str.39/cv.8  napiš, co dělá Michael do sešitu 

 

 

 

 



Do 3.4.2020: 
Učebnice str.39/cv.9 a), b) do sešitu 

                 Str.41/cv.12 a)napiš do sešitu, co se může dělat v hodinách matematiky,fyziky,  

                                 chemie, českého jazyka, angličtiny, tělesné výchovy 

                              cv.12 b) napiš do sešitu, co se ve škole nesmí dělat 

Pracovní sešit: str.40/cv.10 odpověz na otázky 

                        Str.41/cv.12, 13, 14 

Učebnice str.42/cv.13 přečíst a přeložit do sešitu Lesetext 

 

 

 
 

 

 

 


