
5_Německý jazyk_9AB_Podměty man, es-procvičování 

 

Milí deváťáci, 

Jsem ráda, že jsme se mohli po dlouhé době slyšet přes Teams, musím vás pochválit, reagovali jste a to mě 

moc potěšilo.  

 

Zkuste dopilovat ještě to přihlášení a procvičování v Quizletu. 

 

Tam byste měli mít procvičeno: 

- Lektion 9/ Seite 13 

- Lektion 9/ Seite 14+15 

- Lektion 9/ Seite 16+18+19 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (14. – 17. 4.): 

1) Nadále procvičujte slovíčka v Quizletu 

 

2) Při on-line hodině jsme opakovali předložky se 3. pádem, ale nedokončili, takže do vašich cvičných 

sešitů upravte věty do správného tvaru – pád, tvar zájmen,…) 

 

Das ist meine Freundin aus……………(das Büro, die Schule, unser Haus, der Deutschkurs). 

Sie kommt mit ……………(ihr Mann, ich, eine Freundin, der Zug aus Berlin). 

Nach ……………(die Arbeit, das Mittagessen, das Abendbrot) kannst du sie fragen. 

Sie finden ihn bei …………….. (die Lehrerin, der Lehrer, ihr, das Kind) 

Gegenüber …………. (die Post, das Reisebüro, euer Haus) ist ein Papiergeschäft. 

Zu ……….  (er, dein Freund, die Kinder) kommen viele Leute. 

 

3) Procvičte si podměty man (pro situace, za kterými se skrývají lidé) a es (pro věci, počasí,..) Věty 

napište do cvičného sešitu. 

 

Jak se to řekne německy? (říkají to lidé) 

Jak se to napíše anglicky? 

Jak se to dělá? 

Člověk nečeká rád. 

Tady se nemůže běhat. 



Je 12 hodin. 

Jak se ti daří? 

Prší. 

Zvoní. 

 

4) U uč. str. 19 cv. 10 spojte části slov tak, aby dávaly smysl. Někdy může být i více možností. 

 

 

Lösung (řešení): 

 

Ad 2) 

Das ist meine Freundin aus dem Büro, der Schule, unserem Haus, dem Deutschkurs. 

Sie kommt mit ihrem Mann, mir, einer Freundin, dem Zug aus Berlin. 

Nach der Arbeit, dem Mittagessen, dem Abendbrot kannst du sie fragen. 

Sie finden ihn bei der Lehrerin, dem Lehrer, euch, dem Kind. 

Gegenüber der Post, dem Reisebüro, euerem Haus ist ein Papiergeschäft. 

Zu ihm, deinem Freund, den Kindern kommen viele Leute. 

 

Ad 3) 

Jak se to řekne německy?  Wie sagt man es auf Deutsch? 

Jak se to napíše anglicky? Wie schreibt man es auf Englisch? 

Jak se to dělá?   Wie macht man das? 

Člověk nečeká rád.  Man wartet nicht gern. 

Tady se nemůže běhat. Hier kann man nicht laufen. 

 

Je 12 hodin.   Es ist 12 Uhr. 

Jak se ti daří?   Wie geht es (geht´s) dir? 

Prší.    Es regnet. 

Zvoní.    Es läutet. 

 

Ad 4) 

Die Bohnensuppe, der Kartoffelsalat, die Kartoffelsuppe, die Nudelsuppe, die Reissuppe, die Käsesoße, der 

Käsesalat, das Marmeladenbrot, das Obstdessert, der Obstkuchen, die Zitronensoße, der Zitronenkuchen,… 

 


