
7.ročník NJ, zadání č.7  

 

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) Zapiš do slovníčku (Vokabeln) a nauč se 1. část slovíček z PS s.42, nadpis: Einheit 4  

K učení ti mohou pomoct obrázky v učebnici na straně 41. 

Výslovnost si můžeš naposlouchat zde: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/ 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/


der, die, das [der,di:,das] určitý člen 

(ten,ta,to) 

der Rucksack [ruksak] batoh 

die Schere [še:re] nůžky 

der Klebstoff [kle:bštof] lepidlo 

das Buch [bu:ch] kniha  

der Spitzer [špicr] ořezávátko 

das Lineal [linea:l] pravítko 

der Zirkel [cirkl] kružítko 

die Kassette [kasete] kazeta  

der Kuli [kuli] propiska 

die Kreide [krajde] křída 

das Heft [heft] sešit 

das Mäppchen [me:pchn] pouzdro, penál 

die Federtasche [fe:drtaše] pouzdro, penál 

der Bleistift [bla:jštift] tužka 

die Lampe [lampe] lampa  

der Füller [filr] plnící pero 

der Radiergummi [radi:rgumi] guma 

der Filzstift [filcštift] popisovač, fix  

die CD [tse: de:] CD 

der Block [blok] blok 

der Pinsel [pinzl] štětec 

2) V učebnici na straně 38 ve cvičení 11 si přečti popisy osob a přiřaď k jednotlivým 

obrázkům, tabulku se správnými odpověďmi přepiš do školního sešitu (Schulheft). 

Společně jsme procházeli ve škole ústně – opakování 

3) Ústně zodpověz následující otázky: - opakování 

1) Was spielst du gern? 

2) Wie heißt deine Mutter? 

3) Wie alt bist du? 

4) Wo wohnt deine Oma/dein Opa? 

5) Wie ist deine Lieblingsfarbe? 

 

4) Pro zájemce – procvičování hodin https://www.learningchocolate.com/de/content/uhrzeit-

1-vormittag, klikáním na Zuordnen (přiřazování) 1,2,3, Einfügen (doplňování), Hörtext 

(poslech) volíte aktivitu  

 

 

Kontrolní otázky – odpovědi napiš do školního sešitu (Schulheft): 

1) Jak se německy řekne kružítko? 

2) Co znamená německé slovíčko der Block? 

3) Jak se německy řekne CD? 

 

https://www.learningchocolate.com/de/content/uhrzeit-1-vormittag
https://www.learningchocolate.com/de/content/uhrzeit-1-vormittag

