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Milí deváťáci, 

Moc vás chválím za 100% účast a taky za vaše reakce. Věřím, že aspoň tento chvilkový „živý vstup“ do 

vašich pokojíků je pro vás přínosem a že si můžeme v tu chvíli ujasnit, co potřebujete/me. Opět vás 

vyzývám ještě k aktivitě při procvičování slovíček, tam to někdy drhne. Ale i aktivita na Quizletu bude 

součástí kontroly. Tak ještě zabojujte. 

Kdybyste cokoliv potřebovali, jsem vám k dispozici na mailu nebo přes Teams.  

 

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

 

Držím palce, ať vše zvládnete.       HS 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy: 

- Lektion 9/ Seite 13 

- Lektion 9/ Seite 14+15 

- Lektion 9/ Seite 16+18+19 

 

 

Úkoly na následující týden (4. -7. 5.): 

1) Do slovníčku si přepište slovíčka z lekce 10, pr. sešit str. 27/ Seite 21, 22. Rozdělím je do dvou sad, 

obě budou na Quizletu, takže procvičujte i tam. 

 

2) Do gramatiky si zapište: 

 

 

Předložky se 4. pádem (Präpositionen mit Akkusativ) 

Durch Přes, skrz 

(7. pád) 

Durch den Park 

Durch die Straße 

Durch das Fenster 

 

Přes park 

Skrz ulici 

Přes okno 

Für Pro 

za (o ceně) 

Für meinen Vater 

Für deine Mutter 

Für sein Kind 

Für 50 Euro 

 

Pro mého otce 

Pro tvoji matku 

Pro jeho dítě 

Za 50 euro 

Gegen Proti Gegen den Freund 

Gegen seine Lehrerin 

Gegen es  

Proti kamarádovi 

Proti jeho učitelce 

Proti tomu 



Ohne Bez Ohne meinen Neffe 

Ohne deine Nichte 

Ohne das Lineal 

 

Bez mého synovce 

Bez tvojí neteře 

Bez pravítka 

um Kolem,  

Okolo, za 

(místně) 

Um den Garten 

Um die Ecke 

Um das Haus 

 

Kolem zahrady 

Za rohem 

Okolo domu 

 

    

bis Do 

(časově) 

Bis heute 

Bis morgen 

Bis nächsten Sonntag! 

 

Do dneška 

Do zítřka 

Do příští neděle! 

 

3) V rámci opakování vyplňte následující tabulku. Doplňte tvary členů v jednotlivých pádech a rodech. 

Stejnou tabulku bude možné vyplnit i přes Teams.  Tak toho využijte, všichni máte přístup. Kdo 

nevyužije Teams, vyplní a pošle mi ji mailem. 

Člen neurčitý: 

 Muž. rod Žen. rod Stř. rod Mn. číslo 

1.     

3.     

4.     

 

Člen určitý: 

 Muž. rod Žen. rod Stř. rod Mn. číslo 

1.     

3.     

4.     

 

Osobní zájmena: 

 já ty on ona ono my vy oni Vy  

1.          

3.          

4.          

 

4) Zum Spaß:  

https://www.youtube.com/watch?v=OnNGCS5tVMw 

 

Alles gute! 

https://www.youtube.com/watch?v=OnNGCS5tVMw

