
Německý jazyk 

IX. B 

Plán domácí výuky od 6.4. – 8.4.2020 

- děkuji všem, kdo jste mi už poslali na mail vámi vybraný text 
k překladu na str. 40 v učebnici, kdo si vybere ještě jeden, pošle mi, 
bude za to plusová známečka☺ 
 

- před vypracováním následujícího cvičení malé opakování: 
(nepravidelné časování) 
 
dürfen – smět – ich darf 
wollen – chtít – ich will 
müssen  -  muset – ich muss 
können –  moci, umět - ich kann 

 

 Ergänze die Verben. (Doplň slovesa.) Řešení napíši v příštím plánu. 
 
darfst   will   müssen   kannst   (wollen- příklad)  muss   wollt   können   darf (2x)  
wollen  
 
Beispiel: Wir wollen ins Theater gehen. 
 
1. Georg _________________ immer fernsehen, aber er _______________ das nicht. 
2. Papa, _________________ ich heute das Bad putzen? Ich habe keine Zeit. – Nein, das 
__________________ du auch morgen machen. 
3. Mama, _________________ ich noch ein Eis essen? – Nein, das ________________ du 
nicht. 
4. Saskia, was machst du am Abend? – Meine Freundin Klara und ich ________________ 
ins Kino gehen. 
5. Oscar und Philip, _______________ ihr ins Schwimmbad gehen? – Nein, wir 
_________________ heute nicht. 
Wir _________________ für den Englischtest lernen. 
 

 

Velikonoční aktivitka☺ 

- spoj levý sloupeček s pravým, slovíčka si vyhledej, ale z spoustu jich už 
znáš z minulého roku (řešení pošlu v příštím plánu). 

 



 
OSTERN = VELIKONOCE   
 
1. Der Osterhase   a) hledat velikonoč.vajíčka 
2. Das Lamm    b) kuře 
3. Das Osterei    c) Velikonoční pondělí 
4. Ostereier bemalen  d) postní období 
5. Der Ostersonntag   e) barvit velikonoč.vajíčka  
6. Der Ostermontag   f) schovávat velikonoč. vajíčka 
7. Der Frühling   g) velikonoč.zajíc  
8. Der Korb    h) beránek 
9. Die Fastenzeit   i) velikonoční vajíčko/kraslice   
10.  Ostereier suchen   j) čokoládová vajíčka 
11.  Ostereier verstecken  k) mazanec 
12. Das Osterbrot   l) malovat velikonoč.vajíčka  
13.  Die Schokoeier   m)Velikonoční neděle  
14.  Das Kücken   n) koš 
15.  Ostereier färben   o) jaro     

 

FROHE OSTERN !  VESELÉ VELIKONOCE  

 

Prosím všechny, kteří jste se mi ještě neozvali na elektronickou žákovskou 
knížku nebo školní e-mail, aby tak co nejdříve učinili! Děkuji. 

 

Mgr. Hana Šimperská 

Případné dotazy:   simperska@9zszlin.cz 

 

 


