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Milí deváťáci, 

Vzhledem k tomu, že máte své sešity ve škole, budou přípravy tohoto týdne trochu odlišné. Projděte si však 

všechna cvičení, něco bude k opakování, něco nového. 

 

Co se týká Quizletu, stále platí procvičovat, zvlášť pro ty, kterým se nepodařilo zvládnout všechno 

v termínu. Protože „Übung macht Meister“ – cvičení dělá mistry. 

 

Dejte se směle do toho       HS 

 

 

Úkoly na následující týden (11. -15. 5.): 

1) V učebnici str. 22: 

a) Přečti si věty ve cv. 1b a doplň si vhodnou odpověď. 

b) přečti si informace o lidech – cv. 2a 

c) pak si poslechni poslech, který vložím do Teams a rozhodni, která fotka patří ke kterému popisu  

d) věty si ještě přečti nahlas aspoň 2x, abys sám sebe slyšel/a, jak vyslovuješ       

e) nakonec si někde na papír napiš jména lidí a k nim přiřazuj informace ze zeleného rámečku cv. 

2b – tento lístek pak vlepíš do cvičného seš. 

 

2) Procvičte si předložky se 3. a 4. pádem – připomeňte si – otázka Wo? Kde? (3. pád), otázka Wohin? 

Kam? (4. pád) 

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018060502-test-predlozky-se-3-nebo-se-4-padem 

Vyhodnoť si sám! 

 

 

3) Interaktivní cvičení - zopakujte si časování sloves  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Pr%C3%A4sens/Wir_k

onjugieren_im_Pr%C3%A4sens_ld25257dl 

Slovesa upravte do správného tvaru a vepište, pak klikněte na Finish a pošlete mi své výsledky – postup: 

Klikněte na email my answers to my teacher a vyplňte následující: 

Enter your Full name –  celé jméno 

Level/group: 9.AB 

School subject: Deutsch 

Teacher´s e-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz   

Send 
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Dobrovolný úkol: 

Poslechněte si následující video a zkuste doplnit chybějící údaje: 

https://de.islcollective.com/video-lessons/typisch-deutsch-essen-deutschland 

 

 

Bis bald!       

 

 

 

 

 

 

Lösung (řešení): 

 

Ad 1)  c: Johanna - 1   Kevin – 2 Anja – 3 Karen – 4 Oskar – 5    Sandra - 6 

 E:  

Johanna Kevin Anja Karen Oskar Sandra 

14 13 13 13 14  

Innsbruck Ludwigshafen Bremen Postdam Erfurt Luzern 

Schi fahren Capoeira 

machen – 

Musik, 

akrobatik 

Eislaufen gehen Fahrradtour 

machen 

Chillen, 

Musik hören, 

fernsehen 

Klettern 

  Jugendfeuerwehr Einkaufen 

gehen 

 Briefmarken 

sammeln 

 

  

https://de.islcollective.com/video-lessons/typisch-deutsch-essen-deutschland

