
Zadání č.7–8. třída Německý jazyk  

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení a 

příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Projdi si dalších 20 slovíček z pracovního sešitu strana 19 (der Wald, Wälder – das 

Schlafzimmer) 



 

2) Do školního sešitu napiš velký nadpis: Einheit 1 

Podnadpis: Possesivpronomen (přivlastňovací zájmena), tabulka je i v učebnici 

na straně 12, ale doplnila jsem vám všechny osoby  

Na vynechaná místa doplň slovíčko příslušného rodu, pomoci si můžeš slovíčky 

v pracovním sešitě např. strana 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Do školního sešitu zodpověz následující otázky: 

1) Wo möchtest du fahren? 

2) Was möchtest du in den Ferien machen? 

3) Was möchtest du zum Geburstag bekommen? 

 

Kontrolní otázky – odpovědi napiš do školního sešitu 

1) Jak se německy řekne čokoláda? 

2) Jakého tématu se týká tabulka, kterou jste si měli přepsat do školního sešitu? 

3) Jak se německy řekne jeho taška? 

 

 maskulinum femininum neutrum 

ich mein Bruder meine  mein Buch 

du dein  deine Lampe dein  

er sein Kuli seine Tasche sein Bild 

sie ihr  ihre ihr Auto 

es sein Tisch seine Oma sein  

wir unser  unsere  unser Haus 

ihr euer Opa euere Schwester euer Bett 

sie/Sie ihr/Ihr Onkel ihre/Ihre Cousine ihr/Ihr  


