
11_Německý jazyk_9AB_Sloveso wollen 

 

Milí deváťáci, 

Doufám, že po minulém týdnu jste nabrali všechnu sílu, abyste mohli dál pokračovat ve vašem vzdáleném 

studiu. 

Co se týká proběhnuté kontroly, tak vám chci jenom sdělit, že někteří mají velké „resty, nedostatky“ 

v kontrolovaných úkolech. Já už zpětně nic dohledávat nebudu, kdo si chce něco opravit, doplnit, vyzkoušet, 

určitě může, ale dá mi pak vědět, na co se mám podívat, co mu mám zkontrolovat. 

Samozřejmě jsem vám stále k dispozici přes mail nebo chat v Teams, pokud byste potřebovali něco probrat, 

poradit, zkonzultovat. Směle do toho. 

Jinak vám držím palce.       HS 

 

 

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 

- Lektion 10/Seite 23 

 

 

Úkoly na následující týden (25. 5. – 29. 5.): 

1) Procvičujte si stále slovíčka, i stará, tím se neustále udržujete „v kondici“. 

 

2) Zopakujte si předložky se 4. pádem v následujícím videu: 

https://www.youtube.com/watch?v=YEBknF1tOCQ 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

 

Sloveso „wollen“ = chtít 

 ich will     wir wollen 

 du willst     ihr wollt 

 er, sie es will     sie, Sie wollen 

 

Ich will etwas sagen.     Chci něco říct. 

Wir wollen nicht in die Schule gehen.  Nechceme jít do školy. 

Willst du das Buch lesen?   Chceš číst tu knížku? 

Infinitiv slovesa (co chceme dělat) – bude až na konci věty, podobně jako u sloves können a müssen.  

https://www.youtube.com/watch?v=YEBknF1tOCQ


 

4) Pro zopakování: 

  
 

5) Následující cvičení přepište do cvičného sešitu. Doplňte správné tvary slovesa wollen. 

Ich _________ eine E-Mail schreiben. 

Paula ________ ein neues T-shirt kaufen.  

Meine Eltern _________ das Haus reparieren.  

Ingrid _________ Obst und Gemüse kaufen.  

Seine Kinder ____________ ihre Geburtstage zu Hause feiern.  

__________ du ein Auto verkaufen?  

__________ ihr diese Wurst probieren?  

 

6) V učebnici na str. 23 si přečtěte e-mail. Na základě textu pak odpovězte na otázky v části 3b – do 

cvičného sešitu. Pokud bude věta správně, pak napište richtig, pokud bude špatně, dopište falsch a 

opravte. 

 

7) V pr. sešitě na str. 21 je podobný e-mail. I tento si přečtěte. Na něj navažte svým vlastním e-mailem,  

který napište do pracovního sešitu na volné místo. Postupujte opět podle zadání. 

 

8) V pr. sešitě doplňte na str. 21 cv. 5a + b. Kdo si není jistý, najde si zápis v gramatice – trochu 

zapátrejte v historii.       

 

9) Poslechněte si: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqia6Ac_Tug – vysvětlení slovesa wollen pomocí angličtiny 

(zkuste si to zkombinovat) 

https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE – Was wollen wir trinken – klip 

 

Viel Spaß!       

https://www.youtube.com/watch?v=Xqia6Ac_Tug
https://www.youtube.com/watch?v=WiR-5swzlvE


Lösung (řešení): 

Ad 5) 

Ich ___will______ eine E-Mail schreiben. 

Paula ___will_____ ein neues T-shirt kaufen.  

Meine Eltern ___wollen______ das Haus reparieren.  

Ingrid ___will______ Obst und Gemüse kaufen.  

Seine Kinder ___wollen_________ ihre Geburtstage zu Hause feiern.  

__Willst________ du ein Auto verkaufen?  

__Wollt________ ihr diese Wurst probieren?  

 

Ad 6)  

1 – richtig 

2 – falsch – Ein Mädchen will Fußballprofi sein. 

3 – falsch – Das THW macht keine Jugendreisen. Es hilft bei Katastrophen  in Deutschland und 

überall in der Welt. 

4 – richtig 

5 – falsch – Sie haben nicht viel Freizeit. 

6 – richtig 

7 – Das steht nicht im Text. Ich weiß nicht. 

8 – richtig 

 

Ad 7) vlastní e-mail 

Ad 8)   

PS 21/5a: ich will  du willst  wir wollen  ihr wollt 

  ich muss  du musst  wir müssen  ihr müsst 

 

PS 21/5b: 1. Ich muss jeden Morgen um 6 aufstehen. 

  2. Willst du am Mittwoch zu mir kommen? 

  3. Wir müssen heute für den Test lernen. 

  4. Wollt ihr am Samstag zu uns kommen? 

  5. Anna muss die Spülmaschine ausräumen. 

 


