
Základy německého jazyka 9.r. 
 

Zadání práce na další období - 30.3. - 14.4. 

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. 

Úkol č. 1 - opakování způsobových sloves 
Znovu se podívejte na materiály z minula a zopakujte si časování způsobových sloves. Přeložte následující spojení a věty 
- stačí napsat jako prostý text do mailu. 
 
ona nemusí    já nesmím    my máme (povinnost)   
oni by chtěli    on nechce    ono může  
ty umíš     vy nevíte    já chci     
oni smí     on neumí    my nemusíme 
my bychom chtěli   já vím     ty nemáš (povinnost) 
 
Můžu přijet v pátek?     
Kam máme jít na oběd?     
Chtěl by koupit bramborovou polévku.   
Musíme to napsat ještě dnes večer.   
Nesmíš se dívat na televizi.    
Paní Wolfová, chcete navštívit Vašeho bratra? 
To nevím. 
 
Úkol č. 2 
Přečtěte si následující 2 řádky, přepište do sešitu a přeložte vzorové věty - tento překlad zase zašlete mailem, stačí opět 
napsat jen německé věty jako prostý text v mailu. 

 
Neurčitý podmět „man“ 

 
Neurčitý podmět man se používá k vyjádření trpného rodu – např. dělá se, píše se, říká se, atd. Není znám původce děje, 
často se jedná o zvyklosti. Překládá se různě – např. ono se říká, lidé říkají, člověk říká apod. 
 
Wie sagt man das auf Deutsch?  ………………………………………………………………. 

Was kocht man heute?   ………………………………………………………………. 

Das kann man nicht machen.  ………………………………………………………………. 

Man muss es wissen.   ………………………………………………………………. 

Was soll man machen?   ………………………………………………………………. 

Wo kann man hier Blumen kaufen? ………………………………………………………………. 

Man muss es immer sagen.  ………………………………………………………………. 

Wie macht man das?   ………………………………………………………………. 

Man schreibt es so.   ………………………………………………………………. 

Was kauft man ihm?   ………………………………………………………………. 

Muss man es noch heute machen? ………………………………………………………………. 

Hier darf man nicht rauchen.  ………………………………………………………………. 

Das isst man nicht.   ………………………………………………………………. 

Das kann man nicht finden.  ………………………………………………………………. 

Man soll viel trinken.   ………………………………………………………………. 

 

 



Úkol č. 3 

Na internetu si otevřete následující odkaz: 

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080 

Zobrazí se vám učebnice NJ Klett maximal interaktiv 2. Nahoře je nabídka k rozbalení (viz obrázek, který bude ve vašem 
případě s číslem 2 a s fialovým pozadím), na tu kliknete a otevře se obsah. Projděte si ty části, které jsou označené jako 
Lektion 2.1 jak v učebnici (nahoře), tak v sekci Arbeitsbuch. Je to pro vás opakování probrané látky. Mezi úkoly jsou 
různé poslechy, doplňovačky, spojovačky, apod. 

Některé úkoly jsou konverzační. Pokud nemáte k sobě vhodného parťáka na konverzaci v NJ, úkoly si pouze přečtěte a 
zkuste si říct několik vět nahlas. Velmi důležité jsou pro vás poslechy, na ty se opravdu soustřeďte. 

Na několika stránkách vlevo dole (příp. i jinde) se objevují další odkazy ve formě bubliny, kamery apod. Při kliknutí na ně 
se vám objeví další cvičení, videa aj. 

Doufáme, že vás tato práce bude bavit. Abychom věděli, že jste si cvičení prošli, napište nám na email krátké shrnutí v 
češtině (cca 8 - 10 vět), kde nám sdělíte, jak se vám práce líbila, co vám šlo, co ne, co jste se nového naučili,... Toto 
shrnutí zašlete svému vyučujícímu nejpozději do 14.4. 

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

 

https://www.mauthor.com/present/5386835560366080

