
Základy německého jazyka 7.r. 

 

Zadání práce na další období  - 1.6. - 12.6.2020  

Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 12.6.  Pokud 

je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 

 

Úkol č. 1 

Znovu si projdi slovíčka ze 4.lekce, soustřeď se na podstatná jména (názvy školních pomůcek apod.) včetně členů. 

 

Úkol č. 2 - samostatná kontrola, neposílej vyučujícímu 

PS 34/1 - Spoj obrázek se správným slovem a na linku napiš znovu celé podstatné jméno včetně členu (zkontroluj 

podle slovníčku). 

PS 34/3 - Doplň ke každému podst. jménu správný člen (zkontroluj podle slovníčku). 

PS 35/4 - Pod každý obrázek napiš celé podstatné jméno včetně členu (zkontroluj člen i správný pravopis podle 

slovníčku). 

PS 35/6 - Přelož (zkontroluj člen i správný pravopis podle slovníčku). 

 

Úkol č. 3   

PS 36/7 - Přepiš slova do sešitu do sloupečku (nebo 2 sloupečků) pod sebe a vedle přelož do NJ včetně členu. Už jsi 

vypracoval předchozí cvičení z úkolu 2, to znamená, že již slovíčka dobře umíš a máš je procvičená. Proto dělej toto 

cvičení bez pomoci slovníčku  a pracovního sešitu. Je to samostatná práce, jako by byla ve škole na známku. Toto 

cvičení vyfoť a pošli vyučujícímu.  

 

Úkol č. 4   - úkoly a) i b) po vypracování vyfoť nebo napiš přímo do mailu, příp. do Wordu a zašli vyučujícímu. 

a) Odpověz na otázky (včetně členů). Ke každé otázce zkus vyjmenovat co nejvíce předmětů.  

Was liegt auf deinem Tisch? 

Was ist in deiner Schultasche / in deinem Rucksack? 

Was ist in deiner Federtasche? 

Was ist in deiner Klasse? 

 

b) Vyber si 10 předmětů, které používáš ve škole nebo doma při učení. Ke každému předmětu vytvoř větu, kde 

napíšeš, jaký daný předmět je. Pokus se napsat vždy alespoň 2 vlastnosti (a zkus napsat pokaždé jiné). Jako nápověda 

ti poslouží strana 45 v učebnici. 

Př.  

Das ist mein Rucksack. Der Rucksack ist neu und blau. (klein, alt, schwarz,...)  

 

 


