
10_Německý jazyk_9AB_Předložky se 4. pádem – procvičování 

 

Zdravím deváťáky, 

Je za vámi kontrolní týden. To, jak dopadl, záleželo jen a jen na vás. Snad už i ti váhaví pochopili, že letošek 

je mnohem více, než kdy jindy, také o učení se samostatnosti a odpovědnosti. Určitě chcete, aby se takto 

okolí chovalo k vám, bralo vás za samostatné mladé lidi, kteří jsou schopni si dostát svým povinnostem. 

Důkazem toho, jak jste to zvládli, bylo těchto 8 týdnů. Kdo přece jen měl nebo má rezervy, tak vás chci 

povzbudit, že máte ještě šanci to napravit. Tak tuto příležitost chyťte za pačesy. Držím vám k tomu palce.  

Na konci každé přípravy se vám snažím zařadit také nějaké video – písničku, příběh, gramatiku – je dobré si 

i toto pustit, uslyšíte reálnou němčinu a i toto vás může trošku posunout dál.  

Kdo by potřeboval, jsem stále k dispozici přes mail nebo Teams. S chutí do toho.       

 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Lektion 9/ Seite 13 

- Lektion 9/ Seite 14+15 

- Lektion 9/ Seite 16+18+19 

- Lektion 10/ Seite 21 

- Lektion 10/ Seite 22 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (18. – 22. 5.): 

1) Do slovníčku si vypište slovíčka z PS str. 27/23. Sada bude připravena v Quizletu, tak si ji procvičte 

i tam. 

 

2) V prac. sešitě vypracujte na str. 20 všechna cvičení. 

 

3) Do cvičného sešitu vypracujte následující cvičení – měli jsme ho na on-line hodině, ale tentokrát se 

vám moc nedařilo, takže ho celé opište, netiskněte!!! 

 



 

4) Schau mal bitte: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuXxNSj_y5w – kombinace Aj a Nj 

https://www.youtube.com/watch?v=Sm1LsyfJcg4 – das Lied 

https://www.youtube.com/watch?v=nd0Y_iIaJns -  

 

 

5) V Teams bude připravený krátký kvíz: 10_Nj_9AB_Test 4.pád 

 

 

 

Viel Spaß       
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FuXxNSj_y5w
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1LsyfJcg4
https://www.youtube.com/watch?v=nd0Y_iIaJns


Lösung (řešení): 

Ad 2) 

PS 20/1: 28 – achtundzwanzig  Februar 

  30 – dreißig   April, Juni, September, November 

  31 – einunddreißig  Januar, März, Mai, Juli, August, Oktober, Dezember 

PS 20/2: někde je více možností 

PS 20/3: Ich mache gerne Bergrtouren und gehe auch klettern. Ich gehe auch gerne schwimmen. Am 

liebsten im Sommer im See. Aber ich hab auch ein Winterhobby. Ich sammle Briefmarken. 

Die Briefmarkensammlung ist schon sehr groß. Sie ist von Oma. Ich heiße übrigens Sandra 

und wohne in Luzern in der Schweiz.  

 

Ad 3) 

Kopie:  1. den, den, den, das, die, dich 

 2. den, die, die, den, den, das 

 3. den, die, den, das, den, den 

 4. den, die, den, den 

 

 


