
Němčina	  9AB	  -‐10.3 

Slovíčka	  15-‐lekce	  –	  Pracovní	  sešit	  str.50,	  přepsat	  do	  slovníku,	  str.45-‐46	  
dokončit 

16.3-20.3 

Slovíčka	  si	  poslechni	  na	  webu,	  najdi	  si	  lekci	  15	  a	  každé	  si	  řekni	  nahlas: 

https://www.hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr?tabid
427488=2 

minulý	  čas	  se	  v	  němčině	  tvoří	  ještě	  dalšími	  způsoby.	  Přečti	  si	  v	  učebnici	  
str.35	  cv.	  4a,b	  ,	  vypiš	  si	  všechna	  slovesa	  v	  minulém	  čase	  do	  sešitu	  a	  
přelož	  si	  je.	  Nezapomeň	  vždy	  na	  pomocné	  sloveso	  haben. 

Podívej	  se	  na	  video,	  kde	  je	  postup	  vysvětlený: 

https://www.youtube.com/watch?v=WR3ZHHw4dyU 

Na	  str.	  36	  jsou	  vypsána	  další	  slovesa,	  Tahák	  si	  přepiš	  do	  sešitu.	  
Pracovní	  sešit	  –str.46-‐47,	  cv.9a,b,	  10,11 

22.3-27.3 

V	  tomto	  týdnu	  bych	  od	  vás	  chtěla	  již	  nějaké	  minimální	  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	  cvičení	  10,	  Arbeitsbuch	  str.47	  	  -‐je	  to	  13sloves,	  ve	  formě	  ich	  -‐	  včetně	  
překladu	  do	  češtiny.	  kdo	  přepíše	  ještě	  dobře	  cvičení	  11,	  má	  jedničku	  zaručenou.	  
	  
	  	  
Pokud	  si	  na	  počítači	  nastavíte	  německou	  klávesnici,	  můžete	  psát	  i	  ü,ö,ä,ß.	  Jen	  
pozor,	  otazníky	  a	  interpunční	  znaménka	  jsou	  potom	  jinde.	  	  
	  
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	  A1/2	  -‐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.	  	  
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	  2,	  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	  
	  
	  
Najděte	  si	  video	  	  Deutschextra	  -‐Folge	  1	  a	  koukněte	  se	  konečně	  na	  první	  díl	  až	  do	  
konce,	  určitě	  si	  nastavte	  variantu	  s	  titulky	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=-‐LYfN-‐pzgA8	  
	  
	  
30.3-‐3.4	  
	  
Kdo	  poslal	  úkoly,	  tomu	  děkuji	  máte	  většinou	  jednu	  nebo	  dvě	  jedničky,	  podle	  počtu	  
cvičení,	  co	  jste	  udělali.	  	  Pokude	  se	  vám	  opravdu	  nechce	  psát	  na	  počítači,	  máte	  ještě	  
jednu	  šanci,pošlete	  mi	  vyfocenou	  	  čitelně	  vyplněnou	  stranu	  47	  v	  pracovním	  
sešitě.	  Cvičení	  12	  je	  nové,	  přeložte	  si	  nejdříve	  obě	  slovesa	  -‐každé	  znamená	  něco	  
jiného!	  Za	  něj	  je	  samozřejmě	  další	  známka.	  
	  
Pak	  už	  posílám	  jen	  odkaz	  na	  video	  přímo	  k	  Beste	  Freunde	  -‐	  Moritz	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=c22qGuyYMHQ&list=PLP3i7VVK4TukE3RhPg
6UiXxOecc0vvbMB&index=1	  
a	  Mona	  	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=ZLIDchXE3xA&list=PLP3i7VVK4TukE3RhPg6
UiXxOecc0vvbMB&index=2	  
	  
Kontrolní	  otázky:	  
Wie	  heißt	  die	  Lieblingsgruppe	  von	  Moritz?	  
	  Was	  hat	  er	  im	  Konzert	  gekauft?	  
Welche	  Haustiere	  hat	  Mona?	  
	  Was	  essen	  sie?	  
	  
6.4-‐9.4	  
Doplňte	  všechny	  předchozí	  úkoly	  -‐	  bez	  práce	  je	  tento	  týden	  pouze	  	  Pepa	  Šolc,	  jinak	  
každému	  něco	  chybí.	  	  7	  lidí	  se	  ještě	  vůbec	  nehlásilo!!	  
	  



14.4.-‐17.4	  
Stále	  trvá	  předchozí	  úkol.	  
Kompletně	  splněno	  mají	  	  ještě	  Lída	  Kolářová	  a	  Anička	  Hurtová,	  	  téměř	  Anička	  
Křivánková	  a	  Adam	  Zvěřina.	  Ostatní	  mají	  co	  dohánět.	  Vůbec	  se	  neozvali	  Jára	  Bažo,	  
Fialová	  Martina,	  Horvátová	  Miriam,	  Špringl	  Onřej,	  Štýs	  Adam	  a	  Kolbabová	  Adéla.	  
	  
20.4-‐24.4	  
Kdo	  máte	  dokončeno	  všechno	  předchozí	  včetně	  videí	  -‐Moritz	  a	  Mona,	  můžete	  
zkusit	  další	  video-‐	  	  
	  
https://www.dw.com/de/folge-‐19-‐wurst/l-‐18989684	  
	  
je	  to	  z	  cyklu	  Das	  Deutschlandlabor,	  kde	  dva	  moderátoři	  Nina	  a	  David	  představují	  
Němce	  a	  Německo	  a	  jejich	  typické	  zvyky.	  Video	  je	  s	  německými	  tituky	  a	  dole	  pod	  
ním	  jsou	  cvičení,	  která	  vám	  po	  vyplnění	  okamžitě	  ukazují	  vyhodnocení.	  Na	  
rozšiřování	  slovní	  zásoby	  není	  nic	  lepšího,než	  poslouchat	  rodilé	  mluvčí.	  Ted	  už	  je	  to	  
jen	  na	  vás,	  co	  se	  školním	  základem	  němčiny	  provedete	  dále....	  
	  
	  
27.4-‐1.5	  
	  
Nyní	  chválím	  velmi	  	  Martinu	  Fialovou,	  ta	  mi	  poslala	  i	  výsledky	  minulého	  videa,	  jako	  
Print	  screen,	  to	  mne	  vůbec	  nenapadlo.	  Ani	  řádku	  ale	  stále	  nemám	  od	  Miriam,	  Járy,	  
Adama	  Štýse,	  Ondry	  Špringla	  a	  Adély	  K.	  Úkoly	  od	  začátku	  jsou	  stále	  zde.	  
	  
Videí	  k	  němčině	  je	  mnoho,	  i	  třeba	  k	  výuce	  gramatiky.	  Posílám	  jedno,	  které	  shrnuje	  
kompletně	  tvoření	  minulého	  času	  -‐Perfektum.	  Jsou	  tam	  i	  další	  tvary,	  které	  jsme	  ve	  
škole	  nezmiňovali.	  které	  se	  ovšem	  hojně	  používají.	  
	  
	  https://www.youtube.com/watch?v=4BkM4AUvKtU	  
	  
Pak	  už	  si	  minulý	  čas	  můžete	  prozkoušet	  v	  praxi	  na	  dalším	  díle	  DeutschExtra	  -‐
Folge2	  
	  
https://www.youtube.com/watch?v=VmS0Qfv3auc	  
	  
	  
	  
4.5-‐9.5	  
Ozval	  se	  mi	  i	  Adam	  Štýs,	  jinak	  vše	  zůstává	  beze	  změny.	  Kdo	  má	  vše	  hotovo,	  může	  
zkusit	  další	  video	  s	  otázkami	  -‐	  Das	  Deutschlandlabor.	  Tentokrát	  téma	  Bier:-‐)	  
	  
https://www.dw.com/de/folge-‐20-‐bier/l-‐19020247	  
	  
	  
	  



11.5-‐15.5	  
	  
Původně	  jsem	  již	  nechtěla	  zadávat	  nic,	  ale	  tento	  krásný	  zeměpisný	  kvíz	  v	  němčině	  
jsem	  nemohla	  nesdílet.	  Fotografie	  stojí	  za	  to....	  zajímalo	  by	  mne,	  jeslti	  ho	  někdo	  z	  vás	  
udělá	  bez	  chyby:-‐)	  Jinak	  studujte	  pilně	  češtinu	  a	  matematiku!	  
	  
	  
https://mail.google.com/mail/u/0/	  -‐	  
inbox/FMfcgxwHNMTqvXMqGXmGVHplCfWfVjNx?projector=1&messagePartId=0.1	  


