
Zadání úkolů z jazyka německého dne 26.4. 2020. 

7. třída: 

Nová slovní zásoba a slovesa mussen a mogen. 

1. Nová slovní zásoba viz. pracovní sešit str. 54 od slovíčka „der Tag“ po 

slovíčko „die Pause“. 

2. Slovesa mussen a mogen. 

Mussen – muset                            Mogen – mít rád 

ich muss                                        ich mag 

          du musst        du magst 

          er muss                 er mag 

3. Procvičuj v pracovním sešitě str. 49 cvič. 12 a 13a, b (doplň písemně) 

Prosím o zaslání předchozího úkolu (překlad) na E-mail 

chovanec.josef@post. cz  , nebo ofoť ze školního sešitu a pošli na telefon 

777 634 123. 

8. třída: 

Nová slovní zásoba 5. Lekce: 

1. Nová slovní zásoba v pracovním sešitě na str. 66 – 67 , projdi slovíčka 

a nauč se ta nová. 

2. Doplň v pracovním sešitě na str. 59 cvičení 12, 13, 14 . 

3. Přivlastňovací zájmena mein – můj, dein – tvůj, sein – jeho , ihr – její 

unser- náš, euer – váš, ihr – jejich. Procvičuj! 

4. Prosím o zaslání předchozího úkolu (překlad) na E-mail 

chovanec.josef@post. cz  , nebo ofoť ze školního sešitu a pošli na 

telefon 777 634 123. 

 

9. třída: 

Opakování a doplnění slovní zásoby a nepravidelná slovesa essen a 

helfen. 

1. Důkladně prostuduj v pracovním sešitě str. 33 – časování 

nepravidelných sloves essen – jíst a helfen – pomáhat. 

Ich esse    ich helfe 

Du isst    du hilfst 
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Er isst    er hilft 

2. Slovní zásoba v pracovním sešitě str. 45 – opakuj a doplň si nová 

slovíčka. 

3. Můj pracovní den ( vzor v pracovním sešitě str. 33 . Doplň cvičení 

2 na str. 34 v pracovním sešitě. 

4. Prosím o zaslání předchozího úkolu  na E-mail 

chovanec.josef@post. cz  , nebo ofoť ze školního sešitu a pošli na 

telefon 777 634 123. Téma náš dům nebo byt a oblečení podle 

ročního období. 
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