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Milí deváťáci, 

Řada z vás se již přihlásila do aplikace Quizlet, která umožňuje procvičování slovíček psanou formou, 

poslechem, výběrem správné možnosti atd. Více viz minulý týden (týden č.2), kde jste měli i návod, jak 

s touto aplikací pracovat.  Jen opakuji, abyste si zažádali o připojení do třídy Klasse 9AB Nivnice. Toto je 

odkaz, který by vám mohl pomoci. Pro ty, kteří přihlášení ještě nezvládli: 

https://quizlet.com/join/zxu8vVrA3  

Join the class !!! 

Opět připomínám, že quizlettte125455 není vaše jméno a příjmení, takže v tomto případě vás do třídy 

nepřidám. Někdo se přihlásil pod quizlette61745255, podle auta bych to tipla na Staňu😊, ale nejsem si 

jistá. Další quizlette1705801, Evolvers LP. Porozumění textu (viz postup v týdnu č. 1 či 2) v 9. třídě 

znamená, že napíšete své jméno a příjmení. Děkuji za pochopení.  

 

 

Chválím ty, kteří pilně procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, 

příp. hrám, budete slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, cvičení se mění, nějaká 

slovíčka jsou stejná, jiná se přidávají. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

 

 

 

Shrnutí toho, co byste měli mít v Quizletu procvičeno: 

Sady:  Lektion 9/ Seite 14+15 

 Lektion 9/ Seite 16+18+19 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (30. 3. – 3. 4.): 

1) Nadále procvičujte slovíčka v Quizletu, dneska nová nebudou.  

 

2) V pr. sešitě je spousta poslechových cvičení, které zatím nemáme možnost poslouchat. Tyto tedy 

vynecháme a pustíme se do shrnutí lekce – tedy PS str. 18 cvičení uprostřed (Co rád jíš.) Jde o 

stupňování příslovce gern. 

 

3) Napište mi mailem věty ze cvičení z PS str. 18 na stupňování příslovce gern, ale vztažené k sobě. 

Tzn. co ty máš rád, raději, nejraději a co vůbec ne. E-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

 

https://quizlet.com/join/zxu8vVrA3
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


 

4) Do sešitu gramatiky si zapište: 

 

Vazba „es gibt“ 

 

Překládá se: je, jsou / je k dispozici  / existuje  / mají 

 

Vazba „es gibt“ se používá pro jednotné i množné číslo. 

Pojí se vždy se 4.pádem podstatných jmen nebo zájmen. Pozor na překlad z Čj. 

 

Es gibt 20 Jungen in der Klasse.  Ve třídě je 20 chlapců. 

In der Stadt gibt es einen Park.  Ve městě je park. 

Was gibt es Neues?    Co je nového? 

 

Podmět „man“ 

Se používá tam, kde nelze podmět vyjádřit jiným způsobem. Vždy se však musí jednat o lidi. 

Po „man“ je vždy sloveso ve 3. osobě č.j.! 

NEZAMĚŇUJ S PODSTATNÝM JMÉNEM „ DER MANN“ !!!!! (muž) 

 

Možnosti překladu:  

- zvratné se  Jak se to řekne německy? 

- my, všichni  Jak to řekneme německy?    Wie sagt man es auf Deutsch? 

- člověk  Jak to člověk řekne německy? 

 

 

Podmět „es“ 

Se používá v neosobních vazbách , tzn. že se netýká nějaké osoby. 

Používá se, hovoříme-li o přírodních úkazech, pocitech a dojmech, v některých ustálených 

vazbách. 

Do češtiny se obvykle nepřekládá. 

 

Příklady použití:  

Wie spät ist es? Es ist 10 Uhr.  Kolik je hodin? (Jak pozdě je?) 

Wie geht es Ihnen? Es geht mir gut.  Jak se Vám daří? 

Es regnet.     Prší. 

Es gefällt mir.     Líbí se mi. 

 

 

Lösung (řešení): 

Naleznete v pracovním sešitě str. 72 


