
1.6. – 5.6. 

Kontakt na mě pro žáky, rodiče: katerina.vejrostova@zsnedvedice.cz nebo mě najdete na 

messengeru. 

Milí sedmáci, test dopadl velmi dobře, pokud jste ho zvládli sami bez pomoci, tak jste 

šikovní a moc vás chválím ☺. Učivo máme téměř probrané, zbývá nám Vídeň (zatím 

teoreticky a snad se do ní v budoucnu i podíváme ☺). 7. lekci už začínat nebudeme. 

Zbývající čas věnujeme opakování učiva od začátku školního roku. Prolistujte si ve svém 

sešitě, co vše jsme se učili a naučili. Je toho poměrně dost, že? ☺. Ráda bych, abyste mi 

napsali, co vám dělalo (dělá) největší problém, co byste si rádi ještě zopakovali. To je váš 

úkol na tento týden. Sepsat pro mě seznam. Napište i tehdy, pokud vám je jasné všechno 

☺, co se vám učilo dobře, co vás bavilo, budu ráda za každý váš názor ☺.   

A pokud bude mít někdo chuť, posílám odkaz na online cvičení. Stačí si vybrat ☺  

https://onlinecviceni.klett.cz/#languageId=8&bookId=24&capitolId=103 

 

 

 

Stále platí: Tip pro vás, jak si osvojit  a zautomatizovat časování sloves: ☺ 

Vytvořte si kartičky (velikost vizitky, pexesa), nejlépe z tvrdého papíru, aby vám déle 

vydržely ☺. Na kartičky si pište slovesa v infinitivu (do závorky i český význam).  

Např.: LERNEN (UČIT SE) 

Když narazíte v lekci na nové sloveso, napište si ho na kartičku ( anebo ideálně najděte si 

v pracovním sešitě stranu, kde jsou slovíčka z lekcí,  a vypište si je). Kartičky si dejte na stůl, 

otočte textem dolů a můžete začít ☺. Stanovte si pravidla (například každý den pět sloves 

nebo dokud se mi nepodaří vyčasovat sloveso správně, budu si brát kartičky). Mějte po 

ruce sešit se stránkou, kde máte vzorově vyčasované sloveso, abyste si ověřili správnost. 

Můžete zapojit rodiče, sourozence a naučit i je časovat ☺. A třeba časem si s nimi zahrát 

hru, kdo vyčasuje víc sloves správně ☺. 

 

Krásný týden všem ☺ 

Všechno nejlepší ke dni dětí ☺ 
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