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NĚMČINA – 9. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 2 

Zdravíme všechny své žáky a posíláme čtvrtou várku úkolů z němčiny. Předně vás prosíme 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 na email: reditel@zskasejovice.cz nebo 

nemejcova@zskasejovice.cz – samozřejmě podle toho, kdo 

vás učí.  
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.  

Přejeme všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Štěpánka Löffelmannová, Mgr. Eva Němejcová  

Pro tento týden (13.4. – 17.4. 2020) zadáváme 2 úkoly. Budeme procvičovat způsobová 

slovesa a zeměpisné názvy. Takže nic nového, jenom opakujeme.  

1) ZEMĚPISNÉ NÁZVY 

Zopakujte si prosím zeměpisné názvy a jejich užití s předložkami v učebnici – 

MODUL 4, Lektion 2 – Wohin fӓhrst du in Urlaub? Tuto látku máte rovněž 

zapsanou v sešitech na gramatiku.  

 

2) ČASOVÁNÍ ZPŮSOBOVÝCH (MODÁLNÍCH) SLOVES – können (moci, 

umět), mögen (mít rád), müssen (muset), sollen (mít povinnost), dürfen (smět), 

wollen (chtít) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÚKOL Č. 1 – Zeměpisné názvy – vyber správné řešení.  

VZOR: do Prahy – in Prag, aus Prag, nach Prag – nach Prag 

 

a) na hory – im Gebirge, ins Gebirge, nach Gebirge 

b) k Baltskému moři – in die Ostsee, an die Ostsee, in der Ostsee 

c) do Švýcarska – nach der Schweiz, in die Schweiz, in der Schweiz 

d) do Německa – ins Deustchland, nach Deustschland, im Deutschland 

e) k Bodamském jezeru – an der Bodensee, in den Bodensee, an den 

Bodensee 

f) do Dolomit – nach den Dolomiten, in die Dolomiten, nach die Dolomiten 

g) do Vídně – nach Wien, ins Wien, im Wien 

h) do USA – in den USA, nach USA, in die USA 

i) k moři – am Meer, ans Meer, nach Meer 

j) do severního Německa – ins Norddeutschland, aus Norddeutschland, nach 

Norddeutschland 
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ÚKOL Č. 2 – Napiš sloveso v závorce ve správném tvaru.  

 VZOR: Mark (müssen) jeden Tag früh aufstehen. – muss 

 

a) Warum (können) ich nicht mitgehen? -  

b) Ihr (sollen) sofort zum Chef kommen. - 

c) (Dürfen) ich ins Kino gehen? - 

d) (Können) du Franzözisch? - 

e) Ihr (müssen) gleich bezahlen. - 

f) Markus und Erika (dürfen) heute bis zehn Uhr fernsehen. – 

g) Maria (müssen) heute Abend zu Hause bleiben. - 

h) Hurra, wir (dürfen) eine Party geben! - 

i) Wer (sollen) das bezahlen? - 

j) Annete (wollen) sich eine neue Handtasche kaufen. - 

k) (Mögen) du lieber Mineralwasser oder Cola? – 

l) Hier (dürfen) man nich rauchen. – 

m) Ich (müssen) zur Post gehen. - 

n) Das Kind (können) schon schwimmen. - 

 

Tato dvě cvičení VYPRACUJ DO SEŠITU NEBO NA PAPÍR A POŠLI KE 

KONTROLE NA VÝŠE UVEDENÝ EMAIL DO 17.4. 2020.  

 

 


