
Německý jazyk 8. ročník – zadání práce do 14.4.2020 

Úkoly jsou na více než 2 týdny (včetně velikonočních prázdnin). Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte 

všechno najednou. Máte čas až do 14.4.2020. 

 

1. Zopakujte hravě slovní zásobu Medien 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_01a.htm vybírejte z nabídky 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_02e.htm zapište název přístroje (pomoc :Liste ein/aus – 

zobrazí nebo se vypne nabídka 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_03w.htm volíte písmena a vytváříte slova na téma 

Medien (jako naše hra Šibenice) 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_06b.htm hledáte k pojmům obrázky na čas  

 

2.  Procvičte si souvětí se spojkou wenn – když, dass – že, weil - protože 

Poslouchám rád rádio, když mám čas. 

Dívám se na televizi, když jsem s domácími úkoly hotový. 

Když je doma, nesmí hrát hry na mobilu. 

Můj bratr má problémy, protože hraje jen na počítači. 

Vím, že se moje sestra neučí. 

Jsem smutný, protože můj MP3 přehrávač je rozbitý. 

Uli říkal, že mu máš zavolat. 

Paní Weberová si myslí, že si vypla její mobil. 

(vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

3. Zopakujte si perfektum sloves z tématu Medien a doplňte tabulku 

.  

anrufen   

 h.ferngesehen  

   

runterladen   

  posílat 

  kontrolovat 

 h.gestartet  

  zvonit 

  jít 

funktionieren   

  dostat 

lesen   

  vypnout 

schließen   

 h.angesehen  

  nakupovat 

googeln   

 h.gemeint  

 h.gesagt  

anmachen   

  slyšet, poslouchat 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_01a.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_02e.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_03w.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Medien_06b.htm


 

4. Video Der Handy-Vertrag 

Podívejte se zde https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo8.html na krátký film o jedné dívce a 

námi probíraném tématu Medien. Název filmu je Der Handy-Vertrag (smlouva na mobilní telefon).  

 

Úkoly: 

- nastavení videa - zvolte film s titulky – Der Handy-Vertrag (Folge 8) mit deutschen Untertiteln, 

- stáhněte si texty nad videem – Texte dieser Folge als PDF zum Mitlesen a pročtěte si je před 

shlédnutím, důkladně si text přeložte, seznamte se s novými slovíčky 

- shlédněte následující video a pod videem vypracujte úkoly.  

- napište německy svými slovy, o čem video bylo (min.15 vět, děj vyjádřete minulým časem – 

perfektem, min.2x použij souvětí se spojkami weil nebo dass ) a všechny věty přeložte do češtiny 

(vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

-  

5. Procvičujte L4 v PS 

37/Leseecke und Hörstudio – vypracuj a, b 

 

 

        V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit.  

 

 

 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo8.html

