
19. týden 4.-7.4. němčina 1.AB Marta Štěpánová 
 
Hallo Kinder! 
Máme tu další týden a s ním nové úkoly! Stále mi od vás chodí krásné obrázky rodiny, to je 
skvělé, mám radost, že se vám hezky daří. I přes to, že se nevidíme naživo, postupujeme dál a 
vypadá to, že bychom se tento týden mohli podívat do osmé lekce, co vy na to? 
 
Naučíme se říkat nové věty, poslechneme si nové písničky a zahrajeme si hru. 
 

1. Jako první úkol se zamysli nad tím, které všechny aktivity děláš ve škole. Možná to teď 
půjde hůř, protože jsi ve škole dlouho nebyl/a, ale některé činnosti zvládáš určitě i z 
domova. 

 
Tak co, na jaké činnosti jsi přišel/ přišla? Čtení, psaní, zpívání? 
 
Podívej se do učebnice na stranu 64. Uvidíš tam Annu, Benna, Saru, Lukase a další děti. 
Na různých obrázcích se věnují všelijakým věcem. Popíšeš česky, co asi dělají? 
 
Teď si pusť CD2, kapitolu 20 a uslyšíš, jak se ty činnosti řeknou německy. Vždy je 
zopakuj. Aby sis lépe zapamatoval výslovnost, pusť si cvičení ještě jednou a znovu 
opakuj. 
 

2. Na straně 65 máme Aktivitäten-Rap. Pusť si CD2, kapitolu 22. Když si rap pustíš 
několikrát za sebou, určitě se brzy připojíš a budeš zpívat také.  

 
Pamatuješ si už některé činnosti? Jak řekneme třeba hrát? A co malovat? 
 

3. A teď ta hra! Najdi si doma nějakého spoluhráče, který alespoň malinko umí německy. 
Nalistujte si stranu 67 v učebnici. Podobnou hru už jsme na němčině párkrát hráli. Je 
potřeba si vzít kostku a figurky. Každý obrázek značí nějakou činnost ve škole (rechnen 
- počítat, malen - malovat, singen - zpívat, schreiben - psát, lesen - čtení, lernen – učit 
se, spielen - hrát, turnen - cvičit). Budete postupovat podle toho, kolik hodíte kostkou. 
Vždy, když stoupnete na políčko, musíte německy pojmenovat aktivitu, která je tam 
znázorněna a říct jako byste ji právě dělali, například: Wir lesen. – My čteme.  
 
Uvidíš, jak to půjde. Napřed možná hůř, časem si to ale určitě budeš pamatovat lépe. 
Máme ještě dost času se všechny aktivity správně naučit.  

 
Pro tento týden je to všechno! Můžeš si ale stále opakovat písničky a slovíčka z minulých lekcí. 
A kdyby sis chtěl/a popovídat nebo pomoct s úkoly, můžeme se spojit přes Skype nebo 
Whatsapp, stačí se ozvat na školní email. (stepanova.marta@zssv.cz) 
 
Mějte se hezky a těším se za týden! 
Marta Štěpánová 
 


