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Milí deváťáci, 

Pomalu, ale jistě začínáme finišovat. Naše téma je Freizeit. Zopakujeme a procvičíme i způsobová (modální) 

slovesa. 

Kdo si potřebuje něco dodělat ze starých věcí – 1. – 8. týden, tak může, ale dá mi vědět, co mu mám 

zkontrolovat. 

Kdo by potřeboval nějakou konzultaci, tak se také má možnost ozvat přes mail nebo chat v Teams. 

 

Držím palce, ať to všechno dáte, hlavně u přijímaček.       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 (1. - 5. 6.): 

1) Vypište si slovíčka, která zbývají v lekci tzn. pr. seš. str. 27/ Seite 24, 25, 26, 27. Není jich tam moc 

a některá už znáte. Opět budou na procvičení v Quizletu. 

 

2) V pr. sešitě na str. 22 vytvořte otázky ve cv. 6a.  Na tyto otázky pak odpovězte ve cv. 6b. 

 

3) V Teams budete mít připravený kratinký kvíz na doplnění správného tvaru způsobového slovesa. 

 

4) Na následujícím odkaze procvičíme čtení. Najděte si v prac. sešitě str. 21 cv. 3 (E-Mail) 

www.vocaroo.com 

  

Klikni na červené tlačítko a můžeš 

začít číst text mailu. 

http://www.vocaroo.com/


 

 

 

5) Vytvořte příspěvek na on-line nástěnce na téma „Meine Freizeit“. Odkaz na ni je: 

https://padlet.com/hankastrommerova/5biogsweovwgxbhd 

Jako inspiraci můžete použít tuto slovní zásobu:  https://www.youtube.com/watch?v=dVb_VwVYehs 

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

    Budu se těšit, co pěkného společného vytvoříte.       

Pokud jsi skončil/a, klikni na čtvereček. 

Své dílko si můžeš přehrát. 

Pokud budeš spokojený/á, pak odešli na 

e-mail: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz. 

Pokud se ti nahrávka nebude líbit, smaž 

ji a nahraj znova. 

Klikněte na + napište své jméno (stačí 

křestní) a popište, co děláte ve svém 

volném čase (auf Deutsch). Vložte také 

vhodný obrázek, ať už svou vlastní 

fotku s aktivitou nebo z nabízených.  

https://padlet.com/hankastrommerova/5biogsweovwgxbhd
https://www.youtube.com/watch?v=dVb_VwVYehs
https://www.youtube.com/watch?v=nztPPxpkEfQ
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


 

Lösung (řešení): 

 

Ad 2) 

 


