
Domácí příprava 30.3.-3.4. Ivona Tomková

Německý jazyk

7.B

Do sešitu si zapište časování slovesa „haben“ a pokuste se ho naučit, pozor na druhou a třetí 
osobu jednotného čísla – tam úplně zmizí B. 

HABEN – MÍT

ich habe (mám) wir haben (máme)

du hast (máš) ihr habt (máte)

er,sie,es hat (má) sie haben (mají)

PS 32/1 Spoj postavy na obrázku s vhodným slovem

PS 32/2 Najdi ve dvojsměrce 16 školních předmětů a ke čtyřem obrázkům napiš název

PS32/3 Udělej křížek u činností, které můžete v daných předmětech dělat

PS 33/4 Do sešitu nebo přímo do mého mailu napiš 7 vět, jak děti hodnotí zobrazený předmět. 
Např. Paul findet Mathe gut. Toto cvičení mi pošlete na moji mailovou adresu 
tomkova@4zszdar.cz –stačí vyfotit mobilem. Oznámkuji ho.

33/5 Doplň správné slovo z nabídky (dole v rámečku) do křížovky – CH – jsou 2 písmena

K procvičování nezapomeňte využívat internetovou podporu k vašim učebnicím. Pro jistotu 
vkládám odkaz https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/index.php
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8.ABC

Děkuji všem, kterým se podařilo mi poslat překlad vět z minulého týdne.

Lekci 10 máme téměř hotovou, zbývá už jen opakování, využijte internetovou podporu k vašim 
učebnicím a procvičte si všechna cvičení z deváté a desáté lekce. Pro jistotu vkládám odkaz 
https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/index.php

PS 89/1 Vyberte správnou možnost a opět žádám o zaslání na moji mailovou adresu 
tomkova@4zszdar.cz . Stačí, pokud mi pošlete číslo správné odpovědi.

Končíme 10. lekci, proto si v PS str. 154 označte slovíčka, která byste měly znát: gehen, auf, 
Sportplatz, Zoo, mitgehen, Schwimmbad, Reithalle, Tier, Zirkus, Park, Tennisplatz, Kino, 
Rockkonzert, Eiscafé, Stadion, Disco, Ballettschule, Skaterbahn, Wohin?, hingehen, Los!, 
abschalten, verrückt, ausmachen, zumachen, Zeit, Mist, Idee

9.AC

Doufám, že jste zvládli vytvořit zdrobněliny u podstatných jmen v PS 108/9a)

Pro vaši kontrolu:

Katze – Kätzchen, Hase – Häschen, Rock – Röckchen, Hose – Höschen, Hut – Hütchen, Hund – 
Hündchen, Wurst – Würstchen, Maus - Mäuschen

Končíme lekci 15, proto si v PS str. 158 označte slovíčka, která se budete učit: Ratte, 
Meerschweinchen, Katze, Klavier, Papagei, Rollschuh, Maus, fressen, Schildkröte, Hase, 
Wellensittich, Ball, Haustier, füttern, süβ, rot, blau, grün, gelb, braun, grau, rosa, lila, weiβ, 
schwarz, bunt, Farbe, Garten, Straβe

K procvičování nezapomeňte využívat internetovou podporu k vašim učebnicím. Pro jistotu 
vkládám odkaz https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/index.php
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