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NĚMČINA – 9. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 2 

Zdravím všechny své žáky a posílám třetí 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.  

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.  

Prosím ještě o trpělivost se zpětnou vazbou. Někteří z vás již vyhodnocení předchozích 

úkolů mají, někteří ještě ne. Vše dokontroluji a dám vědět emailem.  

Přeji všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová 

 

Pro tento týden (30.3. – 3.4. 2020) zadávám 2 úkoly.  

 

ÚKOLY SPLŇTE DO PÁTKU 3.4. 2020.  

1) NOVÁ GRAMATIKA – ČASOVÁNÍ SLOVESA dürfen = smět 

Sloveso dürfen patří do kategorie tzv. způsobových (modálních) sloves. Mezi modální 

slovesa patří: können (moci, umět), müssen (muset), mögen (mít rád), sollen (mít 

povinnost), wollen (chtít), dürfen (smět).  

Způsobová slovesa se časují jinak než slovesa pravidelná. Platí, že v jednotném čísle se 

tvar 3. osoby rovná tvaru 1. osoby. Navíc v jednotném čísle nemají způsobová slovesa 

přehlásku či dochází ke změně hlásky (např. u slovesa wollen – ich will, mögen – ich 

mag…) 

 

Přepiš si do sešitu na gramatiku tento zápis (učebnice str. 72, modrý rámeček) 

 

ČASOVÁNÍ SLOVESA DŰRFEN 

dürfen = smět  

 

JEDNOTNÉ ČÍSLO  MNOŽNÉ ČÍSLO  

1. ich darf 1. wir dürfen 

2. du darfst 2. ihr dürft 

3. er, sie, es darf 3. sie/Sie dürfen 

 

Ab heute darfst du nicht mehr rauchen. Ode dneška už nesmíš kouřit.  

Darf ich weiter Wurst essen? Smím dále jíst salám?  

Nein, du darfst nicht. Ne, nesmíš.  
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2) UČEBNICE – str. 71, cv. 2 – TENTO ÚKOL VYPRACUJ A POŠLI KE 

KONTROLE DO PÁTKU 3.4. 2020. 

Was ist gesund? Was ist ungesund? Co je zdravé? Co je nezdravé?  

Mach zwei Listen in deinem Heft. Udělej dva seznamy do svého sešitu (do školního 

sešitu nebo na papír). Do prvního sloupce vypiš z nabídky vše zdravé, do druhého vše 

nezdravé. Jednotlivé výrazy přelož do češtiny.  

 

VZOR:  

gesund (zdravé) ungesund (nezdravé) 

Milch - mléko Cola - kola 

Sport -sport Pommes frites - hranolky 

 

 


