
Zadané učivo ke dni 22.5.  

Dnes budete pracovat v učebnici na straně 54 s cvičením 2 (poslech pošlu opět 

přes EduPage). Lekce 6 se bude týkat tématu sport.  

cvičení 2 - Die Klasse 9 B hat eine Idee. - Třída 9.B má nápad.  

Vaším úkolem bude si cvičení poslechnout a na pravé straně vybere vždy jednu 

možnost, která do textu bude pasovat.  Jsou tu pro vás nová, neznámá slovíčka 

- následně vypíšu - napište si je také do sešitu. (správné vyřešení úkolu vám 

pošlu v úterý) 

 

Dále vám posílám řešení úkolu z úterý - 54/1. 

Jinak co se týká testů, až mi je tak nějak pošlete všichni, tak vám je opravené 

pošlu zpátky.  

 

das Sportfest[športfest] - sportovní slavnost, událost  

liebe Gäste[líbe geste] - milí hosté 

das Fest - svátek, slavnost  

die Idee[dí idé] - myšlenka, nápad 

worum gehtʹs?[worum gét es] - o co jde? 

ein/laden[ajn/ládn] - pozvat (sloveso vám vyčasuji později) 

der Weitsprung [vajtšprung]- skok do dálky 

der Staffellauf [štafllauf] - štafetový běh 

Darts spielen - hrát šipky 

das Tauziehen [taucíhn] - přetahování lanem  

Kartons werfen [kartons verfn] - házet krabice (sloveso také vyčasuji později) 

der Flohmarkt - bleší trh  



welchen Sport möchtest du treiben? - jaký sport chceš dělat? 

wir machen Weitsprung, Staffellauf.... - budeme skákat do dálky, běhat 

štafetu.....  

 

 

ČASOVÁNÍ SLOVESA einladen (zvát, pozvat)  - jedná se o sloveso s odlučitelnou 

předponou ein-, a toto sloveso spadá do skupiny, kde při časování dochází ve 2. 

a 3.  osobě č. j. k přehlásce.  

Slovesa si přepište do sešitu!! 

1. ich lade ein     wir laden ein 

2. du lädst ein     ihr ladet ein 

3. er, sie, es lädt ein    sie, Sie laden ein  

 

sloveso werfen ( hodit, házet) - jedná se o sloveso, kde dojde ke změně 

kmenové samohlásky -e- se v 2. a 3.č. j. mění na -i- 

1. ich werfe      wir werfen 

2. du wirfst      ihr werft 

3. er, sie es wirft     sie, Sie werfen  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


