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Milí deváťáci, 

Jedna velká zkouška je či brzo bude za vámi a před vámi druhá – kontrolní. Na ni si připravte vypracované 

úkoly a cvičení ve slovníčku, cvičném, gramatice či pracovním sešitě. Úkoly on-line vypracujte do středy 

10. 6. 2020 (včetně Quizletu, Teams, nahrávky poslechů, nástěnky,…) 

Kdo má nějaké nesrovnalosti ve starých věcech (1. – 8. týden) – vše zdokumentuje, nafotí, popíše a písemně 

mi dá informaci, co si stihl dokončit, co a kde mám kontrolovat. Zpětně tyto věci kontrolovat nebudu. 

Kdo by potřeboval s něčím poradit, klidně napište mail nebo přes chat v Teams. 

 

Držím palce, finišujem.       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 

- Lektion 10/ Seite 24, 25, 26, 27 

 

Úkoly na následující týden (8. – 10. 6.): 

1) Zkontrolujte si, zda máte procvičeny sady v Quizletu. 

 

2) V pr. sešitě doplňte na str. 24 cv. 9 – opakování záporů a cv. 12 – opakování časových předložek. 

 

3) Se cvičeními v tomto odkaze již umíte pracovat. Doplňte správné tvary způsobových sloves a po 

vypracování odešlete na e-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/M

odalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc 

Nelekejte se jiného jazyka v zadání, jde nám o němčinu, kterou doplňujete       Kondicionál je tvar 

podmiňovacího způsobu, což znáte – chtěl bych = ich möchte,… 

Present jsou tvary v přítomném čase. 

 

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 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Modalverben/Modalit%C3%A4tsverben*_m%C3%B6gen,_k%C3%B6nnen,_m%C3%BCssen_jl34779vc
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


 

 

 

 

 



Lösung (řešení): 

Ad 2) 

PS 24/9: 3 – nicht 

  4 – nicht 

  5 – keinen 

  6 – keine 

  7 – nicht 

  8 – keine 

  9 – nicht 

  10 – nicht, keine 

 

PS 24/12: 1 – um 

  2 – im 

  3 – am, um  

  4 - Am 

 


