
Německý jazyk 6. ročník – zadání práce do 30.4.2020 

 
Úkoly jsou na více než 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až 

do 30.4.2020. 

 

1. Zopakujte si způsobové sloveso können.- moci, umět (vypracování pošlete emailem ke kontrole). 

 

já umím ___________________________ my můžeme ____________________________ 

oni nemohou _______________________ ona umí ________________________________ 

ty můžeš __________________________ on nemůže _____________________________ 

já nemohu _________________________ Vy umíte _______________________________ 

ono může __________________________ ono neumí ______________________________ 

vy můžete __________________________ ty umíš _________________________________ 

 

2. Meine Familie 

Minule jste psali o sobě, co umíte skvěle, velmi dobře, dobře, jen trochu, ne tak dobře a co neumíte. 

Teď si vyberete někoho z rodiny. Představte ho (jméno, věk, udejte, zda je to vaše sestra, váš bratr, vaše 

maminka atd., a napište o něm, co umí skvěle, velmi dobře, dobře, jen trochu, ne tak dobře a co neumí. 

Do školního sešitu. (vypracování pošlete emailem ke kontrole) 

 

3. Umět požádat 

Sloveso können používáte i tehdy, když o něco žádáte. To jste se dozvěděli v rozhovoru v UČ 47/12. 

Podobné rozhovory vypracujte v PS 44/12a,b. Nezapomínejte stavět slovesa v infinitivu na konec vět. 

 

4. Překlad 

Procvičujte sloveso können se slovesy silnými (fahren, sehen, lesen, sprechen, treffen a se slovesy 

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

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

anfangen). Podtrhněte v německých i českých větách infinitivy. (vypracování pošlete emailem ke 

kontrole) 

 

Příklad: 

On rád lyžuje. Er fährt gerne Ski.  

On umí velmi dobře lyžovat. Er kann sehr gut Ski fahren. 

 

A teď vy: 

 

Půjdeš s námi? ____________________________________________________________________ 

Můžeš jít s námi? __________________________________________________________________ 

Stavím se pro Petru. ________________________________________________________________ 

Já se mohu stavit pro Petru. __________________________________________________________ 

Johann se nesetká s Lenou. __________________________________________________________ 

Johann se nemůže setkat s Lenou. _____________________________________________________ 

Kdo začne? ______________________________________________________________________ 



Kdo může začít? __________________________________________________________________ 

Ona mluví skvěle německy. _________________________________________________________ 

Ona umí mluvit skvěle německy. _____________________________________________________ 

My nejezdíme tak dobře na inlinech. __________________________________________________ 

My neumíme tak dobře jezdit na inlinech. ______________________________________________ 

Oni se dívají dopoledne na televizi. ___________________________________________________ 

Oni se mohou dopoledne dívat na televizi. ______________________________________________ 

 

5. Procvičujte na internetu slovní zásobu: 

Dny v týdnu https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Woche_01a.htm (vyberte možnost pod 

obrázkem) 

Části dne https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Zeit_02e.htm (vyberte možnost z nabídky) 

Čísla https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Zahlen_1-100_01z.htm (určujte čísla na čas)  
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