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Milí žáci IX. tříd,
základní myšlenkou těchto úkolů a opakování je upozornit vás na druhý cizí jazyk, tedy
němčinu. V tomto druhém pracovním listu budeme opakovat čísla a otázky. Nechť je vám
malým postrčením k učení jazyků, které budete určitě na vašich příštích působištích
potřebovat. Učte se zpaměti slovní zásobu. Posílat nic nechci, neboť věřím, že rodiče umí
jazyk dobře a vás si z těchto listů prozkouším v testu po vašem návratu do školy. "Jak
jednoduché Watsone." Zároveň vás v tomto listu upozorňuji na potřebu sešitů, které budu
po vašem návratu do školních škamen kontrolovat a známkovat. Časová dotace na tento
předmět 10 min/den. Na úkol máte samozřejmě čas až do příštího týdne.
Přeji krásné dubnové počasí.
M.Rovenský
Německé přísloví: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. (Mluviti stříbro, mlčeti zlato.)
IX. ročník
2.

Pracovní list

1. 4. - 7. 4. 2020

a)

Opakování lekce 1. - učebnice str. 10 - 16 (slovní zásoba str. 114-115)
Slovní zásoba: Die Eigenschaft - vlastnost - naučte se vlastnosti v uč. na straně 128

b)

Mluvnice:
Opakování: Pořádek slov ve větě tázací !!!
Věta tázací začíná v němčině: a) tázacím slovem (wer, was, wann, wie,

wohin ...atd.(usw.)
a) nazýváme ji pak otázkou doplňovací
b) určitým slovesem, za kterým následuje podmět,
a pak jde o tzv. otázku zjišťovací
1

2

3

4
a) Wann

kommt

b) Gehen

wir

der Zug

aus Prag?

nach Hause?

schon

Moje poznámka - pozor!: Stejný slovosled jako otázka zjišťovací má i zdvořilé vybídnutí,
nebo rozkaz osobám, kterým vykáme.
" Warten Sie bitte, Frau Klein!"
Vykání: Vykáme-li jedné nebo více osobám, užíváme zájmena 3. osoby množného čísla Sie vy, které píšeme s velkým písmenem. Rozlišujeme vykání a tykání (2.os.mn.č.) více
osobám!!
Sie kommen um zehn Uhr. - Přijdete v deset hodin. (vykání) Kommen Sie um zehn Uhr?
(Otázka - vykání)
Ihr kommt um zehn Uhr. - Přijdete v deset hodin. (tykání - 2.os. mn. č.) Kommt ihr um zehn
Uhr? (Otázka - tykání mn.č.)
Du kommst um zehn Uhr. Přijdeš v deset hodin. (tykání - 2. os. j.č.)Kommst du um zehn
Uhr??(Otázka-tykání.)
Die Zahlen : Opakovali-li jste čísla (uč.str.13), potom vám příjdou vhod jistě i následující
výrazy! Zamyslete se nad některými :
das Zusammenzählen(Adieren) - sčítání,
sčítání

das Pluszeichen - znaménko pro

der erste und zweite Summand - první a druhý sčítanec
die Summe (das Ergebnis) - součet
das Abziehen - odčítání,

das Minuszeichen - odčítací

znaménko
der Minuent - menšenec
der Subdrahent - menšitel
der Unterschied (die Differenz)-rozdíl
das Malnehmen -násobení,
násobení
die Faktoren - součinitelé
der Multiplikant - násobenec
der Multiplikator - násobitel
das Produkt (Resultat)- součin

das Mallzeichen - znaménko

das Teilen (Dividieren, die Division) - dělení
dělení

das Divisionzeichen-znaménko

der Divident - dělenec
der Divisor-dělitel
der Quotient (das Ergebnis) - podíl
Úkol: a) Opakovat: "Sich vorstellen/Eine andere Person vorstellen" (Uč. str. 15) Použijte i
vlastnosti (Uč.str.128).
b) Časujte slovesa: wohnen, kommen, sein - napište do sešitu (opakování)
c) Nahraďte v následujících větách vykání - tykáním: a) jedné osobě
b) více osobám
Sind Sie schon lange hier? Kaufen Sie noch eine Brause?(limonáda) Sind Sie aus Prag?
Kommen Sie um zehn? Gehen Sie etwas kaufen? Möchten Sie warten?
(Všechny věty si napiš do sešitu! Po návratu do škol budu kontrolovat sešity!)

