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NĚMČINA – 7. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 

Zdravím všechny své žáky a posílám druhou várku úkolů z  němčiny. Předně vás prosím o 

důsledné plnění zadaných úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná o cizí jazyk, bude nutné 

většinu vypracovaných úkolů vyplnit v pracovním sešitě, napsat do školního sešitu či na 

papír, vyfotit a poslat emailem na adresu reditel@zskasejovice.cz.  

U úkolů bude vždy uvedeno, do kdy je máte vypracovat. Dále u jednotlivých úkolů bude 

napsáno, jestli budou klasifikovány či jakým jiným způsobem budou hodnoceny.  

Veškeré úkoly budou koncipovány tak, aby vám k vypracování postačovala učebnice a 

pracovní sešit. Samozřejmě můžete využívat i další informační zdroje – internet, slovníky, 

gramatické přehledy, cvičebnice apod.  

Přeji všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

 

Pro tento týden (23.3. – 27.3. 2020) zadávám 3 úkoly. TENTOKRÁT NIC NEPOSÍLÁTE, 

JENOM SE NAUČÍTE PODLE POKYNŮ A ZAPÍŠETE SI DO SEŠITU NA 

GRAMATIKU!!! 

ÚKOLY SPLŇTE NEJLÉPE DO PÁTKU 27.3. 2020 

1) NOVÁ SLOVÍČKA – NAUČIT SE SLOVÍČKA MODUL /LEKTION 1 – DRUHÁ 

ČÁST, pracovní sešit str. 29 – 30, od slovíčka Mitteldeutschland, posledním slovíčkem 

je die Antwort (str. 30) 

 

2) OPAKOVÁNÍ ČASOVÁNÍ SLOVES  

 

DO SEŠITU NA GRAMATIKU SI PŘEPIŠ ČASOVÁNÍ SLOVESA SEIN = být 

(učebnice str. 30, modrý rámeček vpravo nahoře) 

sein = být  

jednotné číslo množné číslo 

1. ich bin – já jsem  1. wir sind – my jsme  

2. du bist – ty jsi 2. ihr seid – vy jste 

3. er, sie, es ist – on, ona, ono je  3. sie, Sie sind – oni jsou, Vy jste 

 

3) DO SEŠITU NA GRAMATIKU SI PŘEPIŠ TENTO ZÁPIS:  

PŘEDLOŽKA IN  

• in = v, do  

• předložka, která se pojí se 3. nebo 4. pádem  

• např. Ich wohne in Kasejovice. Bydlím v Kasejovicích.  

               Ich wohne in Prag. Bydlím v Praze.  

          Wo wohnst du? Kde bydlíš?  

          Ich wohne in ______________ . (doplň místo svého bydliště) 

mailto:reditel@zskasejovice.cz

