
Zadání úkolů z jazyka německého dne 13.5. 2020. 

7. třída 

Doplnění slovní zásoby 4. Lekce (pracovní sešit PS str. 54, 55) a procvičování 

způsobových sloves mussen – muset, konnen – moci, umět. 

1. PS str. 50 (cvičení 14, nezapomeň, že ifinitiv slovesa je vždy na konci věty 

(příklad: Ich muss gut lernen = Musím se dobře učit. 

2. PS str. 51 /cvič. 15 

3. PS str. 51 /cvič. 17 – doplň správný tvar slovesa konnen = moci, umět       

( ich kann..) 

4. PS str. 51 /cvič. 18 napiš 7 vět o sobě ( co rád/a děláš, co umíš nebo 

musíš dělat.) 

5. Stálý úkol je opakovat slovní zásobu 1.-4. Lekce (najdeš v PS za danou 

lekcí ). 

8. třída 

Opakování mluvnice a slovní zásoby. 

1. Pracovní sešit (PS) str. 63/ cvič. 24 – doplň písemně: 

- Pořádek slov ve větě 

- Předložka am – am Montag = v pondělí … 

2. PS str. 63/cvič. 25 (opakování velkých písmen v JN). 

3. PS str. 63/cvič. 26 (předložka im – im Januar = v lednu…) 

4. PS str. 64/cvič. 1 (opakování slovní zásoby ) 

                               Cvič. 2 (přivlastňovací zájmena mein, dein …) 

                               Cvičení 3 a 4 (názvy měsíců a jejich užití ve větách) 

                               Cvičení 5 (souhrnná slovní zásoba) 

5. Stálý úkol je slovní zásoba lekce 1. – 5. (Najdeš v PS vždy za lekcí.) 

 

 

 



9. třída 

Doplnění slovní zásoby a práce s textem. 

1. Doplnění slovní zásoby – pracovní sešit (PS) str. 36. 

2. PS str. 34/ cvič. 5 – práce s textem, přečti a přelož. Odpověz písemně na 

otázky k textu v PS na str. 35. 

3. PS str. 35/ cvič. 6- odpověz na otázky ke tvé osobě. 

4. PS str. 35/ cvič. 7 a, b ( procvičování nepravidelného slovesa helfen). 

5. PS str. 35/ cvič. 8 ( napiš číslicí)  

6. PS str. 35/ cvič. 10 – opakování slovíček. 

7. Stálý úkol je slovní zásoba ( najdeš v pracovním sešitě vždy za lekcí). 

 

 

 

 

 

   


