
Německý jazyk 

IX. B 

Plán domácí výuky od 14.4 – 17.4.2020 

- řešení cvičení z minulého plánu 

Ergänze die Verben. 
 
1. Georg ___will ____ immer fernsehen, aber  er _____darf___das 
nicht. 
2. Papa, ____muss____ ich heute das Bad putzen? Ich habe keine Zeit. 
– Nein, das_______kannst___ du auch morgen machen. 
3. Mama, _____darf____________ ich noch ein Eis essen? – Nein, das 
__darfst___du nicht. 
4. Saskia, was machst du am Abend? – Meine Freundin Klara und ich 
____wollen___ins Kino gehen. 
5. Oscar und Philip, ___wollt__ ihr ins Schwimmbad gehen? – Nein, wir 
___können_ heute nicht.  
Wir ___müssen___für den Englischtest  lernen. 
 

- řešení velikonoční aktivitky: 
 

1.G  2. H  3. I  4. L  5. M  6. C  7. O  8. N  9. D  10. A  11. F  12. K 13. 
J  14. B  15. E  
 

 
 
 
 

- na stránce níže si najdi:Klett Maximal interaktiv 2, interaktivní učebnice 
s prac. sešitem , modul 3(je jiné barvy), vlevo nahoře ikonka 
uprostřed(řádky), Arbeitsbuch – Lektion 3.3 – najdi si cvičení 14. Je to 
poslech – klikni na ikonku se sluchátky a poslechni si 
 

- udělej i cvičení b) a c), můžeš vypracovat i v pracovním sešitě str. 30/14, 
cvičení si můžeš i hned zkontrolovat 

 
- na této stránce si takovou zábavnější formou můžeš projít i lekce 

pozpátku, znovu se podívat na videa, udělat si interaktivně starší cvičení, 
poslechy…cokoliv 

 
https://klett.cz/blog/2020/03/24/ucebnice-nemciny-klett-maximal-
interaktiv-dulezite-informace  



 

- stále opakujte slovní zásobu L3.3, začněte se učit slovní zásobu z modulu 
4,  L 4.1, str. 52 – první polovina od abfahren – po  weit 

 
Mějte se pěkně, opět platí, pište případné dotazy.  Spousta z vás se mi už 
ozvala buď na e-mail nebo do elektron. ŽK, děkuji. Kdo se ještě vůbec 
neozval, učiňte tak, prosím. I když je vše v pořádku a práci zvládáte, ale 
ať o vás vím. Stačí krátké: „Vše ok.“ 
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