
Německý jazyk 6. ročník – zadání práce do 14.4.2020 

 
Úkoly jsou na více než 2 týdny (včetně velikonočních prázdnin). Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte 

všechno najednou. Máte čas až do 14.4.2020. 

 

1. Nadále procvičujte časování silných sloves (fahren, sehen, lesen, sprechen, treffen a sloves 

s odlučitelnou předponou (fernsehen, Ski (Schi) fahren, Rad fahren, Snowboard fahren, Skateboard 

fahren, Inliner fahren, Roller fahren, mitkommen, abholen, anfangen, einkaufen, mitspielen, 

anfangen) 

a) Budete pro procvičování potřebovat       – spojte 

               wo                        was                      woher                    wann                    wer                      wie 

 

               odkud                   jak                         kdy                       kde                      co                         kdo 

 

b) Přeložte a na otázky odpovězte. (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

 

Odpoledne se setkám s Petrem. ____________________________________________________________. 

Kdy začíná matematika? (anfangen)________________________________________________________? 

_____________________________________________________________________________________. 

Co čteš rád(a? _________________________________________________________________________? 

_____________________________________________________________________________________. 

Lyžujete ráda? (Vykání) _________________________________________________________________? 

_____________________________________________________________________________________. 

Kdy se stavíme pro Lenku? _______________________________________________________________? 

______________________________________________________________________________________. 

Hraješ s námi basketbal? _________________________________________________________________? 

______________________________________________________________________________________. 

Kde jezdíte na inlinech? _________________________________________________________________? 

Já nakupuji ráda v sobotu. ________________________________________________________________. 

Ona mluví dobře německy. _______________________________________________________________. 

Lea vstává vždy ráno v 7 h. _______________________________________________________________. 

2. Způsobové sloveso können (moci, umět) 

Přepište si časování slovesa a další poznámky od nadpisu Modalverben do ŠS z PS str.G3 (modrý střed). 

Koncovky zvýrazněte, napsat příklady vět (upír, fotbalistka) a opište i poznámku Zapamatuj si. 

Pak sloveso procvičujte v UČ 46/10a, b do ŠS a PS 43/10 

 

 

 

 

 



 

Tabulku z UČ 47 vpravo nahoře opište do ŠS a přeložte. Tato slovíčka budete potřebovat (nejen) ke 

slovesu können. 

+ toll/super skvěl-ý,-e,-á,-í/super 

+ sehr gut velmi dobr-ý,-á,-é 

+ gut  dobr-ý,-á,-é, dobř-e,-í 

 

- ein bisschen trochu 

- nicht so gut ne tak dobr-ý,-á,-é, dobř-e,-í 

- nicht  Er kann nicht kochen. Neumí vařit. 

 

- do ŠS pod předchozí tabulku napište 6 vět, co umíte skvěle, velmi dobře, dobře, trochu, ne tak dobře a co 

neumíte (inspirujte se UČ 47/11) (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

 

3. V této části se naučíte někoho o něco požádat a budete používat způsobové sloveso können 

- UČ 47/12 – přečtěte si rozhovor, do ŠS napište nadpis Požádání a pod nadpis napište 1. větu 

z rozhovoru: Kann ich mitspielen? Mohu hrát s vámi? 

Ostatní přelož do češtiny 

Kann ich Musik hören? ____________________________________________________ 

Können wir Rad fahren? ___________________________________________________ 

Kann ich das Buch lesen? __________________________________________________ 

Können wir Computer spielen? ______________________________________________ 

Kann ich zu Hause sein? ___________________________________________________ 

 

V případě jakýchkoliv problémů nebo dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit. 

 

 


