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NĚMČINA – 9. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 2  

Zdravím všechny své žáky a posílám první várku úkolů z  němčiny. Předně vás prosím o 

důsledné plnění zadaných úkolů. Vzhledem k tomu, že se jedná o cizí jazyk, bude nutné 

většinu vypracovaných úkolů vyplnit v pracovním sešitě, napsat do školního sešitu či na 

papír, vyfotit a poslat emailem na adresu reditel@zskasejovice.cz.  

U úkolů bude vždy uvedeno, do kdy je máte vypracovat. Dále u jednotlivých úkolů bude 

napsáno, jestli budou klasifikovány či jakým jiným způsobem budou hodnoceny.  

Veškeré úkoly budou koncipovány tak, aby vám k vypracování postačovala učebnice a 

pracovní sešit. Samozřejmě můžete využívat i další informační zdroje – internet, slovníky, 

gramatické přehledy, cvičebnice apod.  

Berte to, jako když se učíte ve škole, zbytečně nic nepodceňujte, čas na to máte, nemáte totiž 

prázdniny. Toto je alternativní forma výuky v době tzv. nouzového stavu.  

V případě, že vám bude něco nejasné nebo budete mít s vypracováním úkolů nějaký problém, 

tak mi napište. V rámci svých možností s vámi vše zkonzultuji.  

Přeji hodně úspěchů při plnění zadaných úkolů a samozřejmě počítejte s tím, že po návratu do 

školy vás určitě nějaký testík nemine.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

DOMÁCÍ ÚKOL Z PŘECHZÍCH HODIN – naučit se na test slovíčka – 3. část, pracovní 

sešit, str. 86, dále učebnice str. 64, cv. 17. Protože se celá situace změnila, vrátím se k těmto 

úkolům o pár řádek níže. 

ÚKOLY PRO TÝDEN OD 16.3. DO 20.3. 2020 

1) PRACOVNÍ SEŠIT, Modul 5, Lektion 1 – str. 86 – SLOVÍČKA. 

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ: Slovíčka ze str. 86 si zopakuj. Přelož prostřední 

sloupec do češtiny (věty a slovní spojení). Můžeš psát přímo do pracovního sešitu, 

popř. do školního sešitu či na papír. V případě psaní do školního sešitu či na papír 

jednotlivé řádky očísluj. Vypracovanou stránku podepiš, vyfoť a pošli na email 

reditel@zskasejovice.cz do 20.3. 2020. Úkol bude známkovaný. 

2) UČEBNICE str. 64, cv. 17 

POKYNY V VYPRACOVÁNÍ – z tohoto cvičení si vyber jeden text (výběr z modrého, 

zeleného a růžového rámečku). Vybraný text si přečti s najdi k němu správnou 

odpověď. Vybraný text i odpověď přelož do češtiny. Napiš ve Wordu či jiném 

textovém editoru a pošli emailem. Psát můžeš i do školního sešitu či na papír. V tomto 

případě stránku podepiš, vyfoť a pošli emailem do 20.3. 2020. Úkol bude známkovaný. 

 

3) UČEBNICE str. 68 – práce s textem Rote Nasen (Červené nosy) 

Přečti si celý text. Potom první dva odstavce přelož do češtiny. Překlad napiš ve Wordu 

či jiném textovém editoru a pošli emailem. Psát můžeš i do školního sešitu či na papír. 
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V tomto případě stránku podepiš, vyfoť a pošli emailem do 20.3. 2020. Za splněný úkol 

získáš plusové body.  

Při překladu textu použij i slovní zásobu uvedenou pod obrázkem.  


