
Německý jazyk 6. ročník – zadání práce do 27.3.2020 

1. Procvičovat slovní zásobu L5 – pracovní sešit (PS) 47 

 

2. Procvičovat časování silných sloves fahren, sehen, lesen, sprechen (viz školní sešit) + dopsat sloveso 

treffen (potkat) 

ich treffe  wir treffen 

du triffst  ihr trefft  

er, sie, es trifft  sie, Sie treffen 

 

- zvýraznit změny ve 2. a 3. osobě č.j. e se mění na i  

 

3. Procvičovat časování sloves s odlučitelnou předponou fernsehen, Ski (Schi) fahren, Rad fahren, 

Snowboard fahren, Skateboard fahren, Inliner fahren, Roller fahren, mitkommen, abholen, 

anfangen, einkaufen, mitspielen (sloveso, které nemáte ve slovníčku v PS na str. 47, vyhledejte a 

zapište i s překladem pod slovíčka do připravených řádek na str. 47) 

- časování slovesa anfangen (začínat, začít) zapsat do školního sešitu, stejně jako u ostatních sloves 

s odlučitelnou předponou zvýraznit změny v 2. a 3. osobě č.j. -ä- a odloučenou předponu 

ich fange an  wir fangen an 

du fängst an  ihr fangt an 

er, sie, es fängt an sie, Sie fangen an 

 

4. Učebnice (UČ) str.45/8 – vytvoř 10 otázek + 10 odpovědí (odpovídej za sebe), použij slovesa z nabídky 

a slovesa PS 47 

 

5. UČ 45/9 a, b – dívky popíší statistiku dívek, kluci statistiku kluků  

 

6. PS 40/3, 42/7a,b – napsat podobný text o sobě (min.15 vět) 

PS 42/8, 43/9  

 

Vypracované úkoly UČ 45/8, UČ 45/9b a PS 42/7b pošlete do 27.3.2020 ke kontrole na email:     

riha@zs-kdyne.cz 

 

7. Způsobové sloveso können (umět, moci) ( viz PS přehled gramatiky G3) – zapiš do ŠS časování, řádky 

Zapamatuj si a příklady v bublinách u postav upíra a fotbalistky.  

+ UČ 46/10a,b napiš do ŠS i s českým překladem, PS 43/10 

8. PS 45/Leseecke a,b  – přečíst, přeložit a odpovědět richtig oder falsch? 

PS 45/ Meine Ecke – Satzpuzzle a,b do ŠS 

 

 

Pracujte se slovníkem z PS, popřípadě se slovníkem elektronickým, NEPŘEKLÁDEJTE věty v překladačích!!! 

V případě nejasností se obracejte s dotazem na školní email: riha@zs-kdyne.cz. 
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