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Milí deváťáci, 

Musím vás moc pochválit - snad vás nepřechválím - za vzornou účast na hodině němčiny a váš aktivní 

přístup.      Někteří se snaží od začátku plnit zadané úkoly, chválím podruhé. U některých to pokulhává, 

takže zaberte, čas kontroly se blíží. 

Vaše aktivita bude velkým měřítkem pro vaše závěrečné hodnocení, ne teda jediným. 

Držím palce, ať doženete skluz, který někteří nabrali. 

Opět jsem k dispozici, kdyby někdo potřeboval se doptat, zjistit, dovysvětlit atd. Neváhejte.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu procvičeny: 

- Lektion 9/ Seite 13 

- Lektion 9/ Seite 14+15 

- Lektion 9/ Seite 16+18+19 

 

Úkoly na následující týden (27. - 30. 4.): 

1) Procvičujte slovíčka v Quizletu. 

 

2) Tento týden si zopakujeme lekci 9. Vypracujte pracovní list a pošlete mailem. Stejný pracovní list 

najdete i v zadání v Teams. Asi bude pohodlnější pro vás ho vypracovat tam, ale nechám na vás, 

každopádně od vás chci zpětnou vazbu. 

 

Opakování lekce 9 

 

a) Ergӓnze nein, nicht, kein. (doplň nein, nicht nebo kein) 

Wohnt Lena in Köln? …………, sie wohnt ……….in Köln, sie wohnt in München. 

Ist das Anna? ………., das ist ……..Anna. Spielst du gern Fußball? ………, ich spiele ……… gern Fußball. 

Brauchst du …………Bleistift? ……….., ich brauche…………Bleistift, ich habe einen Kuli. Habt ihr ein 

Buch? ………., wir haben ……… Buch. Magst du Cola? ………., ich mag Cola …………. Die Kartoffeln 

sind………gut. Heute trainiere ich ………. 

 

b) Antworte mit ja, nein, oder doch. (odpověz pomocí ja, nein, doch) 

Wohnst du nicht in Hamburg? …………, natürlich! Ich liebe Hamburg. 

Sprichst du Russisch?   …………., ganz gut. 

Hörst du nicht gern Musik?  ………….., sehr gern. 

Singst du auch?   ………….., ich hasse Singen! 

 

 



c) Antworte bitte (odpověz): 

Was isst du gerne zum Frühstück? 

………………………………………………………………………………………………… 

Was trinkt dein Bruder/deine Schwester lieber – Milch oder Tee? 

……………………………………………………………………………………………. 

Was ist dein Lieblingsessen? 

……………………………………………………………………………………………… 

Musst du einkaufen? 

………………………………………………………………………………………………… 

Gibt es eine Schulkantine in deiner Schule? 

………………………………………………………………………………………………… 

Wie spricht man in der Tschechischen Republik? 

………………………………………………………………………………………………… 

d) Streich bitte die untrennbare Präfixe an (zvýrazni neodlučitelné předpony) 

Auf-      be-      ein- ver- ent- aus- miss- emp- zu- ge- durch-  er- zer- 

 

e) Übersetze (přelož) 

Ke škole –      naproti domu -  

S babičkou -      od nějakého strýce –  

 

f) Lies den Text und ergänze die Verben in der richtigen Form. (přečti si text a doplň slovesa ve 

správném tvaru)  Slovesa doplň z nabídky v zeleném rámečku. 
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