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Lekce 4. –	  slovíčka	  do	  slovníku	  –	  pracovní	  sešit	  str.40,	  dokončit	  stranu	  
34.	  Připomínám	  minulý	  domácí	  úkol	  –do	  sešitu	  přepsat	  vlastní	  rozvrh	  v	  
němčině	  -‐Montag-‐Freitag	  a	  udělat	  smajlíky	  podle	  oblíbenosti	  
předmětu 

16.3 -20.3 

Slovíčka	  si	  poslechni	  na	  webu,	  každé	  si	  řekni	  nahlas	  –musíš	  si	  najet	  na	  
Lekci	  4: 

https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr 

Pracovní	  sešit	  –str.35	  –cv.6	  –doplň	  symboly	  a	  ještě	  jednou	  si	  zopakuj	  
slovíčka.	  cv.	  7,8	  –	  sloveso	  finden	  –	  zkus	  nejlépe	  přeložit	  jako	  „jak	  se	  ti	  
líbí?....líbí	  se	  ti...?“ 

věty	  ze	  cvičení	  7	  si	  přepiš	  do	  sešitu,	  přelož	  je	  doslova	  do	  češtiny.	  
Sloveso	  finden	  vyjadřuje	  osobní	  názor,	  někomu	  se	  tělocvik	  líbí,	  někdo	  
ho	  nemá	  rád. 

Cvičení	  8	  doplň,	  zkus	  si	  ho	  také	  přeložit.�Můžeš	  se	  podívat	  na	  video	  a	  
zjistit,	  jaké	  předměty	  má	  ve	  škole	  Franziska	  a	  jak	  se	  jí	  líbí:	  
https://www.youtube.com/watch?v=oFnd6t3K4Ek 

22.3-27.3 

V	  tomto	  týdnu	  bych	  od	  vás	  chtěla	  již	  nějaké	  výsledky	  vaší	  práce.	  Pište	  mi	  přímo	  do	  
mailu,	  neposílejte	  žádné	  ofocené	  stránky	  sešitu	  -‐	  procvičíte	  si	  tak	  psaní	  celých	  vět	  
včetně	  velkých	  písmen	  a	  interpunkce.	  eva.hasprova@1-‐zsbenatky.cz	  Podepisujte	  
se,	  at'	  vím,	  o	  koho	  jde,	  kolikrát	  to	  z	  vaší	  adresy	  není	  jasné.	  
	  
1/Napište	  mi	  jako	  první	  cvičení	  9b	  str.35	  Arbeitsbuch	  -‐	  přepis	  textu	  -‐ich	  habe	  
heute.....přepiš	  to	  lépe,	  podle	  návodu.	  
Někteří	  ho	  již	  mají	  hotové	  z	  poslední	  hodiny,	  co	  jsme	  měli	  ve	  škole.	  
	  
	  
Pokud	  si	  na	  počítači	  nastavíte	  německou	  klávesnici,	  můžete	  psát	  i	  ü,ö,ä,ß.	  Jen	  
pozor,	  otazníky	  a	  interpunční	  znaménka	  jsou	  potom	  jinde.	  	  



Posuneme	  se	  dále	  v	  nové	  látce,	  bylo	  by	  dobré,	  kdybyste	  zvládli	  i	  poslechy	  -‐návod	  
dole:	  
	  
2/Učebnice	  str.31,	  cv5a,b,c	  -‐	  otázky	  a	  odpovědi	  můžeš	  přiřadit	  i	  bez	  
poslechu,podle	  toho,co	  už	  víš.	  Tahák	  	  -‐sloveso	  finden	  -‐si	  přepiš	  do	  školního	  sešitu.	  
Uvědom	  si	  překlad	  -‐líbí	  se	  mi,připadá	  mi.....	  Pak	  si	  vem	  pracovní	  sešit	  a	  str.	  35,	  cv7,8	  
11a,b	  ti	  gramatiku	  ještě	  jednou	  shrne.	  
Podívej	  se	  na	  video	  o	  Francizce	  -‐	  a	  napiš:	  	  Wie	  findet	  Franziska	  die	  Schule?	  dělej	  si	  
paouzy	  a	  zapiš	  jednotlivé	  předměty	  ,	  na	  které	  se	  do	  školy	  připravuje.	  Ke	  každému	  
má	  jiný	  vztah.	  Práci	  ti	  potom	  oznámkuju.	  
	  
NÁVOD	  NA	  STAŽENÍ	  POSLECHU	  KE	  KNIZE	  BESTE	  FREUNDE:	  
Ke	  knize	  	  Beste	  Freunde	  existuje	  i	  aplikace	  do	  mobilu	  -‐	  APP	  -‐	  zadáte	  si	  ve	  
vyhledávači	  hueber	  beste	  freunde	  a	  nabídne	  vám	  ji	  ke	  stažení.	  Pak	  kliknete	  na	  
ikonu	  nastavení	  -‐	  zubaté	  kolečko-‐	  a	  stáhnete	  si	  do	  mobilu	  jen	  učebnici	  ,	  co	  
potřebujete	  -‐	  Beste	  freunde	  A1/1	  -‐Kursbuch	  a	  Arbeitsbuch.	  Pomocí	  ikony	  lupa	  se	  
vám	  objeví	  nabídka	  celé	  audiotéky	  -‐	  podle	  stran	  a	  lekcí,	  anebo	  můžete	  použít	  i	  
fotoaparát	  a	  naskenovat	  přímo	  stranu	  -‐	  tohle	  ale	  často	  nefunguje,	  varianta	  lupa	  je	  
lepší.	  
Pokud	  si	  nemůžete	  aplikaci	  stáhnout	  do	  mobilu,	  koukejte	  se	  stále	  na	  stránky	  
www.hueber.cz/beste-‐freunde.	  -‐odkaz	  v	  minulém	  týdnu.	  
 

Pod	  modrou	  ikonou	  LERNEN	  najdete	  nahrávky	  všech	  slovíček	  a	  on-‐line	  Übungen	  
(	  cvičení,	  která	  vyhodnocuje	  přímo	  počítač,	  jsou	  jen	  v	  němčině,	  ale	  je	  možné	  zkusit	  
od	  první	  lekce,	  jako	  opakování).	  Pod	  zelenou	  ikonou	  LEHREN	  -‐	  jsou	  Audio	  -‐Dateien	  
-‐	  všechny	  poslechy	  ke	  knize	  -‐	  Band	  1,	  musíte	  si	  je	  ale	  nejdříve	  stáhnout	  do	  počítače.	  
Nemusíte	  být	  přihlášeni	  do	  systému,	  vydavatelství	  nahrávky	  uvolnilo	  k	  volnému	  
stažení.	  PAK	  SI	  ZASE	  NAJDETE	  VAŠI	  LEKCI	  A	  CVIČENÍ.	  
Pod	  červenou	  ikonou	  INFO	  jsou	  návody	  i	  v	  češtině	  -‐	  hledej	  APP	  
	  
30.3-‐3.4	  
	  
Děkuji	  všem	  ,	  kdo	  poslali	  úkoly,	  někteří	  naprosto	  dokonale	  -‐	  Filip	  Douša	  -‐	  určitě	  vám	  
poradí	  i	  s	  nastavením	  klávesnice	  i	  se	  stažením	  poslechů,	  pokud	  nevíte.	  
	  
Určitě	  máte	  již	  dokončenou	  stranu	  35	  v	  pracovním	  sešitě.	  	  Tentokrát	  pište	  přímo	  do	  
sešitu	  -‐prosím	  čitelně!	  a	  pošlete	  mi	  fotku.	  	  
Str.36/cv10	  -‐	  vyberte	  si	  den,	  kdy	  zrovna	  píšete	  a	  jako	  	  byste	  měli	  normální	  rozvrh	  
ve	  škole.	  	  Je	  to	  skoro	  totéž,	  jako	  předchozí	  cvičení	  9,	  ale	  tentokrát	  je	  to	  o	  vás.	  
	  
Pak	  cv.11	  a	  12	  ,	  přeložte	  si	  věty	  i	  do	  češtiny,	  hlavně	  tu	  12.	  
	  
Za	  odměnu	  se	  pak	  podívejte	  na	  video,	  které	  jsem	  vám	  již	  slibovala	  ve	  škole,	  určitě	  se	  
vám	  bude	  líbit.	  
http://lagoasaleman.blogspot.com/2012/05/video-‐bingo-‐baby-‐hueber-‐verlag.html	  


