
7. zadání – Německý jazyk – 9. třída  

 

Milé žákyně, milí žáci, 

v minulých dnech jsme kontrolovali úkoly, které jste doma vypracovávali. Vybraná cvičení  

a příklady vyučující opravili, případně ohodnotili pochvalou, pochvalnou nálepkou.  

 

Po kontrole jsme pro 2. stupeň sjednotili a upřesnili pravidla pro domácí vzdělávání, která 

platí od 7. zadání: 

 

Domácí práce – úkoly i zápisy nového učiva, které pro vás vyučující chystají, budou pěkně 

esteticky zpracované. Na začátku každého zápisu bude ručně napsaný nadpis. 

 

Zápisy: 

1. Mohou být čitelně psané rukou s odpovídající úpravou. 

2. Mohou být i vytištěné ze zadání.  

 V tomto případě je nutné vybrat z vloženého zadání pouze části zápisu k látce, 

popřípadě příklady, obrázky (nebudete vkládat do sešitu e-mailové adresy 

vyučujících, kontakty na školu nebo odkazy k procvičování, na videa, pokyny 

vyučujících…).  

 Zápis/obrázek bude pěkně obstřihnutý a nalepený po celé ploše výstřižku.  

 Výstřižek nesmí být přeložený a nesmí vyčnívat ze sešitu. 

Sešity ani po kontrole neničte a nevyhazujte. Po návratu do školy a v příštím školním roce 

s nimi budete pracovat a využívat je při vysvětlování, doplňování a prohlubování daného učiva. 

Proto je potřeba, aby zápisy byly pečlivě zpracované.  

 

Vložená zadání z jednotlivých předmětů pro žáky 2. stupně budou mít na konci uvedené              

3 kontrolní otázky. Odpovědi napíšete čitelně rukou do sešitu v závěru každého zápisu. 

 

Ať se vám daří! 

                                      Těšíme se na shledání ve škole 

                          Vedení ZŠ Zborovice 

 

 

 

 

 

1) Časování slovesa wollen (chtít) v učebnici na pravém okraji na straně 57 

Do školního sešitu napiš nadpis: Das Verb wollen (sloveso chtít) 

ich will wir wollen 

du willst ihr wollt 

er/sie/es will sie/Sie wollen 

 



2) Gramatika v učebnici na straně 57, oranžová tabulka v pravém rohu. 

Do školního sešitu napiš nadpis: Die Konjunktion deshalb (spojka proto) 

 Spojka deshalb se většinou používá ve vedlejších větách důsledkových.  

Po spojce deshalb (proto) dochází v souvětí ke změně slovosledu, po spojce 

následuje přísudek a poté podmět.  

z.B. (například) 

Ich will mit dem Zug fahren, deshalb muss ich eine Fahrkarte kaufen. 

Chci jet vlakem, proto si musím koupit jízdenkou. 

Der Zug ist teuer, deshalb fährt Laura lieber mit dem Bus. 

Vlak je drahý, proto pojede Laura raději autobusem. 

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe ich heute zu Hause. 

Jsem velmi nemocná, proto zůstanu dnes doma.   

3) Ústně si zopakuj tvary sloves v rozkazovacím způsobu v učebnici str.48 oranžová 

tabulka. 

 

Kontrolní otázky – odpovědi zapiš do školního sešitu: 

1) Jaký je tvar slovesa wollen v 1. osobě množného čísla? 

2) Mění se po spojce deshalb slovosled ve větě? 

3) Jaký větný člen následuje po spojce deshalb ve větě? 

 

 


