
TEMATICKÉ OKRUHY NĚMECKÝ JAZYK  9. ročník  

(týden 23.-27.3.2020) 

 

Moc všechny zdravím. 

 Děkuji za zasílání úkolů. Doufám, že zatím vše funguje (zpětná vazba). Ráda bych vás 

poprosila, posílejte úkoly v posledním možném termínu do 14:00 (pokud mi pošlete úkol 

např. 27.3. ve 22:00 a já nebudu zrovna pracovat, nedostanete zpětnou vazbu a pokud úkol 

nedojde, tak vám ho neuznám). Zatím stále pracujeme v režimu, že výuka normálně běží. 

Nenechávejte si úkoly na poslední chvíli a raději je posílejte s určitou časovou rezervou 

(pokud by úkol nepřišel - vyhneme se problémům). 

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 

nemejcova@zskasejovice 

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.  

FOTKY POSÍLEJTE OTOČENÉ 

                                                                                        Děkuji 

                                                                                              Němejcová 

 

Tematický okruh (23.3.-27.3.) 

Pro tento týden (23.3. – 27.3. 2020) zadávám 2 úkoly. OBA VYPRACOVANÉ ÚKOLY 

POŠLETE EMAILEM STEJNÝM ZPŮSOBEM JAKO MINULÝ TÝDEN.  

 

ÚKOLY SPLŇTE DO PÁTKU 27.3. 2020.  

1) PRACOVNÍ SEŠIT - NOVÁ SLOVÍČKA – NAUČIT SE SLOVÍČKA MODUL 

5/LEKTION 2 – PRVNÍ ČÁST, pracovní sešit str. 88. Věty v prostřením sloupci 

přelož do češtiny. Piš přímo do pracovního sešitu. Vypracovanou stránku pošli 

emailem. Úkol bude klasifikovaný.  

 

Připomínám význam některých slovíček užitých ve větách.  

 essen – jíst (nepravidelné sloveso, ich esse, ale du isst, er, sie, es isst) 

 mögen – mít rád (způsobové sloveso, ich mag, du magst, er, sie, es mag…) 



 tun – dělat, činit (rozkaz. zp. Tu! Dělej! Čiň!) 

 

2) UČEBNICE STR. 72/CV. 3 – PŘEČTI SI POZORNĚ TEXT „Petr Weigel lebt 

gefӓhrlich“. TEXT PŘELOŽ DO ČEŠTINY. Překlad pošli emailem. Nebude 

hodnocen známkou, ale SPNĚNO/NESPLNĚNO. Úkol je POVINNÝ.  

 

 

 

 


