
Nová zadání 

 

Fyzika – 9. ročník  
Mgr. Lukáš Filip – lukas.filip@zsgvodnany.cz  

Období: 1.4. – 8.4.  

  

Do sešitu přepište nebo vytiskněte a vlepte tyto poznámky. Nemusíte znát přesná čísla, ale 

naučte se zajímavé a údaje.  

 

Venuše 

 druhá planeta sluneční soustavy 

 nemá magnetické pole 

 velká sopečná činnost 

 90x větší tlak vzduchu než na Zemi 

 velké množství blesků v atmosféře -> kvůli tlaku se žádný nedotkne povrchu 

 opačná rotace kolem osy než u ostatních planet (slunce vychází na západě a zapadá na východě) 

 poloměr: 6050 km (6. největší) 

 teplota na povrchu 480°C (nejteplejší) 

 oběh kolem Slunce za 225 dní 

 rotace kolem své osy za 244 dní (nejpomalejší) 

 vzdálenost od Slunce: 108 mil km 

 

Mars 

 čtvrtá planeta sluneční soustavy 

 složením a vzhledem nejpodobnější Zemi 

 označení – rudá planeta (hnědo červená hornina – oxid železa) 

 prašná planeta 

 slabá atmosféra 

 na pólech ledová pokrývka tzv. polární čepičky (zmrzlý oxid uhličitý) 

 dva měsíce – Phobos a Deimos 

 poloměr: 3400 km 

 povrchová teplota: -50°C 

 oběh kolem Slunce za 687 dní 

 rotace kolem své osy za 24,5 hod 

 vzdálenost od Slunce: 228 mil km 

 

 



Třída: 9.CD   

Předmět: Anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Jindřiška Kraťková   

Zadání platí pro období: 1.4. - 10.4.   

Email: Jindriska.Kratkova@zsgvodnany.cz   

 

1) Video 

2) Follow-up exercises (send me your answers on my email address written above please) Prosím 

o zaslání odpovědí na uvedenou emailovou adresu do 8/4 

 

Ad1) Video. Listening task: watch the video placed on the link below /Poslech: podívejte se na 

video na níže uvedeném odkazu (pokud máte k dispozici počítač / tablet / mobil a internet) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be 

 

ad) 2  a) What is the main message of the video in your opinion? / Jaká je hlavní myšlenka podle 

Vašeho názoru? 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Describe the current situation caused by the coronavirus in the place you live using I 

can / cannot see / I can / cannot hear / I can/ cannot smell + ing (e.g. I can see people wearing 

face masks. ….). Write at least five sentences./ Popište aktuální situaci způsobenou koronavirem 

v místě, kde žijete. K popisu použijte vazbu I can /cannot see / I can/ cannot hear / I can / cannot 

smell + ing . Napište pět vět. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Use must / mustn´t / have to / should / shouldn´t to say what is allowed or not allowed 

in the Czech Republic these days. Write four sentences. / Použijte modální slovesa must / mustn´t 

/ have to / should / shouldn´t k vyjádření co obyvatelé ČR nyní mohou a co ne. Napište čtyři věty. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=HhNo_IOPOtU&feature=youtu.be


Třída: 9.D (skupina 1Nj9)  

Předmět: Německý jazyk  

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 1.4.- 8.4 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz  
 

 K zopakování učiva webová stránka www.umimenemecky.cz – procvičování německého jazyka 

online zdarma 

 Opakovat slovní zásobu 5. lekce, učit se slovní zásobu 6. lekce – tempo učení slovíček nechám na 

vás, víte, že vždy máte cca 14 dní na 1 sloupec v lekci  

 Přepiš a přelož věty viz níže do školního sešitu a pošli do 8.4. na email 

Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

tvoje vlasy    unsere Köpfe 

její ruce    mein Knie 

jeho tvář    dein Bauch 

moje nohy    ihre Lippe 

naše zuby    sein Fuß 

vaše ústa    euere Nasen 

jeho nos    unsere Zunge 

její obličej    deine Stirn 

 

 Napiš věty dle vzoru do školního sešitu a pošli do 8.4. na email Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

Příklad: Ich/Kopf – Mein Kopf tut mir weh. 

Oma/Bauch …………………………………………………………………………………….. 

Bruder/Zähne …………………………………………………………………………………….. 

Meine Freundin/Rücken …………………………………………………………………………………….. 

Wir/Augen …………………………………………………………………………………….. 

Du/Beine …………………………………………………………………………………….. 

Was/sie? …………………………………………………………………………………….. 

Sie/Knie …………………………………………………………………………………….. 

Ihr/Finger …………………………………………………………………………………….. 

 

http://www.umimenemecky.cz/
mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz
mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


 Přepiš, přelož věty viz níže do školního sešitu a pošli do 8.4. na email 

Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

V pátek jsem byl nemocný. 

Včera měla maminka narozeniny. 

V zimě jsme byli v Rakousku. 

Byl jsi ve škole? 

Vy jste neměli čas? 

Oni byli ve Vídni. 

Měla velké štěstí. 

Byla jsem doma. 

 

 Vytvoř rozkazovací způsob a napiš do školního sešitu: 

sehen - du, fragen - ihr, spielen - wir, fahren - Sie, warten - du, aufmachen - ihr, sprechen - ihr, 

atmen – ich, trinken – es, nennen – wir 

 

 Přepiš a přelož věty do školního sešitu s doplněním sloves haben nebo sein v préteritu. 

1. Wo …………………. du gestern?    

2. Ich …………………. groβe Schmerzen. 

3. Wir …………………. moderne Wohnung. Sie …………………. teuer, aber groß. 

4. …………………. du gestern Fieber? 

5. Warum …………………. du nicht in der Arbeit? Ich …………………. krank. 

6. Ich …………………. Grippe. 

7. Meine Mutter ………………….Geburtstag.  

8.  Gestern …………………. ich großes Glück. 

 

 

Na email mi posílejte jen ty úkoly, u kterých je to napsáno. Zbytek si zodpovědně vypracovávejte do 

školních sešitů. Jde především o to, abyste vše uměli průběžně, opakovali a nezapomínali. Kontrola všeho 

bude po návratu do školy. Můžete požadované úkoly vyplnit i ve Wordu a poslat vypracované zpátky, 

v tomto případě je však třeba vše vytisknout a nalepit do školního sešitu. 

mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


Třída: 9. D  

Předmět: Český jazyk  

Jméno vyučujícího: Kateřina Jarolímová   

Zadání platí pro období: 1.4.-8.4.   

Email: Katerina.Jarolimova@zsgvodnany.cz  

 

Zdravím vás milí deváťáci, doufám, že se máte dobře. Myslím na vás a chybíte mi. Tady mám pro 

vás další zadání úkolů z českého jazyka: 

JAZYK 

1. Minulý týden jste si opakovali skloňování číslovek dva, oba, tři a čtyři. 

Připomeňte si prosím i skloňování ostatních číslovek:  

Skloňování substantivní (podle vzorů podstatných jmen) 

1. podle vzoru hrad – milion, tucet (milion bez milionu – hrad bez hradu) 

2. podle vzoru stroj – tisíc (tisíc bez tisíce – stoj bez stroje) 

3. podle vzoru žena – miliarda, polovina, tisícina, dvojka (miliarda bez miliardy 

– žena bez ženy) 

4. podle vzoru růže – půle (půle bez půle – růže bez růže) 

5. podle vzoru kost – tři (tři bez tří – kost bez kosti) 

6. podle vzoru město – sto, desatero (sto bez sta – město bez města) 

 

2. Podívejte se teď na pravopis číslovek, čtěte pozorně, připomeňte si základní pravidla: 

 

- za řadovou číslovkou, kterou píšeme číslicí, píšeme tečku: 2. strana (druhá strana), 3. místo 

(třetí místo), 12. kapitola (dvanáctá kapitola), 4. prosince 

 - tečku nepíšeme za datem napsaným zlomkem a za letopočtem: 24/4 (x 24. dubna), 1/12 (x 

1. prosince), 1415, 1918, 1999, 2010 

 - jednoduchá čísla píšeme v textu slovem: Jedeme na dva dny do jižních Čech. Král měl tři 

dcery. 

 - složitější čísla (datum, označení strany, kapitoly, dílu apod.) vypisujeme číslicí: 31. března, 

rok 1620, 28. strana, 56. kapitola, 13. díl 

 - pokud stojí ale číslice až za podstatným jménem, tečku nepíšeme: strana 28,  

kapitola 56 

 - základní číslovky od 21 do 99 zapisujeme dvojím způsobem: 56 - padesát šest, 

šestapadesát, 89 - osmdesát devět, devětaosmdesát 

 - u základních číslovek tvořených několika členy píšeme každý člen zvlášť: 389 - tři sta 

osmdesát devět, 115 - tisíc sto padesát pět 



 - letopočty čteme jako číslovky základní nebo řadové: roku 1943 - roku tisíc devět set 

(devatenáct set) čtyřicet tři - roku tisícího devítistého (devatenáctistého) čtyřicátého třetího 

Nechám na vás, co si zapíšete do sešitu. Doporučuji zapsat si to nové či to, co si 

potřebujete připomenout a zapamatovat. 

3. Vrátila bych se ráda ke skloňování zájmena já, neboť se tu pořád často pletete.  

Projděte si prosím následující odkazy: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009013002-psani-me-mne 

https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1 

https://www.mojecestina.cz/article/2015022501-test-sklonovani-zajmena-ja-3 

https://www.mojecestina.cz/article/2014072801-ji-x-ji 

https://www.pravopisne.cz/2014/12/pravopis-zajmen-nini-jiji-2-10/ 
 

4. Pro opakování shody přísudku s podmětem klikněte na: 

https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-14/ 

 

5. Další důležitá věc, kterou bych chtěla s vámi zopakovat jsou tvary slovesa být v 

podmiňovacím způsobu. (dělal bych, dělal bys, dělal by, dělali bychom, dělali byste, dělali 

by). 

Procvičte to prosím zde: 

https://www.mojecestina.cz/article/2010021602-test-sloveso-byt-v-podminovacim-zpusobu 

 

6. Pocvičte se v psaní cizích slov, uvedená slova přepište do sešitu. Pokud neznáte význam 

slova, podívejte do slovníku cizích slov (https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/). 

filozofie, infinitiv, teoretická fyzika, směšná figurka, bizarní tvar, neúspěšná bilance, muzeální 

bicykl, křehký biftek, bilaterální dohoda, filantropie, lídr politické strany, britská libra, 

moderní poliklinika, milostná lyrika, tropická liána, mystický obřad,  

ping-pong, odpolední piknik, pietní akt, pigment, piktogram, spirálovitý pohyb, pirueta 

 

7. Porozumění textu 

Přečtěte si text v učebnici na str. 65 a odpovězte na otázky ve cvičení 1b. 

Do sešitu napište vždy opravu cvičení z uvedených stránek. Pošlete mi prosím vyfotografované 

či oskenované vypracování bodu 6 a odpovědi na otázky z bodu 7. 

 

SLOH 

Ve slohu navážeme na téma filmu Hiphop-erace. Doufám, že jste se u filmu nenudili a film vás 

alespoň trochu zaujal.  

Vyberte si jedno z následujících zadání: 

https://www.mojecestina.cz/article/2009013002-psani-me-mne
https://www.mojecestina.cz/article/2012010802-test-sklonovani-zajmena-ja-1
https://www.mojecestina.cz/article/2015022501-test-sklonovani-zajmena-ja-3
https://www.mojecestina.cz/article/2014072801-ji-x-ji
https://www.pravopisne.cz/2014/12/pravopis-zajmen-nini-jiji-2-10/
https://www.pravopisne.cz/2019/11/shoda-prisudku-s-podmetem-14/
https://www.mojecestina.cz/article/2010021602-test-sloveso-byt-v-podminovacim-zpusobu
https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/


1. Napište dopis nebo alespoň část dopisu jedné z postav filmu. Vyberte si koho chcete, 

nemusí to být hlavní postava. Napište, co vás na ní zaujalo, vzkažte jí prostřednictvím 

dopisu, co vás napadá. Vše, co napíšete, bude dobře.  

2. Napište úvahu nad tématem filmu (např. jak se vzájemně generace mohou obohacovat, 

jak žijí senioři u nás, jaký má význam pozitivní přístupu k životu). Opět platí, že vše, co 

napíšete, bude dobře. 

Texty nemusí být dlouhé ale ani zas příliš krátké, snažte se nad tématy poctivě přemýšlet, dbát 

na návaznost myšlenek, používat pestrou slovní zásobu, vyhýbat se opakování výrazů.  

Kdo má chuť napsat obě zadání, je to možné, ráda si přečtu všechno, jsem zvědavá na vaše 

úvahy i dopisy. 

Práci mi prosím pak pošlete. 

 

 

LITERATURA 

Tady také navážeme na text z předcházející práce, kterým je drama Romeo a Julie anglického 

dramatika Williama Shakespeara. 

1. Přečtěte se nejprve text, pak vyplňte tabulku. 

ROMEO A JULIE 

Romeo a Julie je divadelní hra (drama), kterou napsal William Shakespeare. Jedná se o 

milostnou tragédii, je to jeden z nejznámějších milostných příběhů v historii světového 

dramatu. Tato divadelní hra se dělí na prolog (úvod) a 5 dějství. V díle je využita próza i 

poezie. Dílo je napsáno vznešeným jazykem.  

Příběh se odehrává v italském městě Verona v 16. století. Zde žily dva významné rody – 

Kapuleti a Montekové – které se mezi sebou už dlouho neměly rády.  

Mladý Romeo z rodu Monteků na plese uvidí krásnou Julii z rodu Kapuletů. Zamilují se 

do sebe na první pohled, jejich rodiny by ale tuto lásku nedovolili. A tak druhý den oba 

milence tajně oddá duchovní - otec Vavřinec. Doufá totiž, svatba Romea a Julie pomůže 

jejich rodiny usmířit. 

Julii chce její otec provdat za Parida, proto Julie požádá otce Vavřince o pomoc. Ten jí dá 

nápoj, po kterém Julie vypadá jako mrtvá, ve skutečnosti ale jen spí. Když Romeo uvidí 

mrtvou Julii, ze žalu se otráví jedem. Julie se potom probouzí, ale vedle ní leží již mrtvý 

Romeo. Nešťastná Julie vezme Romeovu dýku a probodne se. Rodiny se nad mrtvými dětmi 

nakonec usmířily.  

Literární druh Literární žánr Čas 

Kdy? 

Prostor 

Kde? 

Hlavní postavy 

Kdo? 

Kompozice (jak 

je dílo složené) 

 

 

 

 

     

Vyplněnou tabulku mi prosím pošlete. 



2. Doporučuji vám podívat se na film Romeo a Julie. Můžete si potom příběh zapsat do 

čtenářského deníku místo četby knihy. 

Film je ke stažení zde: https://1drv.ms/u/s!AtEJL9FzsxvkgX-

DCCYVTmwnq7nN?e=Uf7Zxc 

Na četbu je teď plno času, tak toho využijte. 

Kdo dává přednost filmu, doporučuji vám také film Saturnin, který obohatí vaši slovní 

zásobu o mnohá přísloví a rčení. 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ_MUnWHUmk 

 

3. V příloze (literatura pracovní list_ Romeo, Julie a tma) najdete pracovní list. 

Práci mi prosím pak pošlete. 

 

Děkuji vám předem za spolupráci. 

Ať se vám všem daří tak dobře, jak jen to jde. 

paní učitelka Jarolímová  

 

 

Třída 9. D   

Předmět: MATEMATIKA   

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá   

Zadání platí přibližně na období: 1. 4. – 8. 4.   

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz  

 

Práci Vám pošlu na třídní e-mail. Zatím si dodělejte práci z předchozího týdne.  

https://1drv.ms/u/s!AtEJL9FzsxvkgX-DCCYVTmwnq7nN?e=Uf7Zxc
https://1drv.ms/u/s!AtEJL9FzsxvkgX-DCCYVTmwnq7nN?e=Uf7Zxc
https://www.youtube.com/watch?v=gJ_MUnWHUmk


Zadání z minulého týdne 

 

 

Třída: 9. CD  

Předmět: Chemie a Přírodopis  

Jméno vyučujícího: Jan Straka  

Zadání platí přibližně do období: do 10. 4. 2020  

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz   

  

Poznámky naleznete na stránce https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

  

 

Třída: 9. D  

Předmět: Dějepis  

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová  

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz   

  

V další části samostudia si přečtěte v učebnici kapitoly na stranách 102 – 107.  
Pozornost věnujte mapám i doplňujícím ukázkám.  
Zápisy do sešitu najdete na dalších stranách. Můžete si je vytisknout a nalepit nebo přepsat.  
Tentokrát je součástí samostudia i úkol k odeslání. Zadání najdete na poslední straně.  
  

  

SVĚT NA POČÁTKU STUDENÉ VÁLKY  
  

Po 2. sv. válce se svět rozdělil do nových mocenských a spojeneckých bloků.  

  

1. Státy s demokratickým státním zřízením a tržním hospodářstvím tzv. "Západ" 

(USA, státy západní Evropy)  

  

2. Státy s totalitním režimem, komunistický režim tzv. "Východ" nebo "Sovětský 

blok" (SSSR + státy, které se dostaly do jeho mocenské sféry)  

  
  

https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan
https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan


Začalo období tzv. "studené války" = dlouhodobý globální konflikt mezi 

komunistickými a demokratickými státy, který probíhal od konce 2. sv. války do 

zhroucení komunismu koncem 80. let 20. st.  
  

Na obou stranách se rozvíjel zbrojní průmysl. Největší hrozbou pro lidstvo se staly 

zbraně hromadného ničení.  
  

" železná opona"  
  

1949 - vznikla Spolková republika Německo (SRN) 

           a Německá demokratická republika (NDR)  
  
  
  

Hlavní vývojové rysy západních států  
  

- demokratické státní a společenské uspořádání  

- svobodná tržní ekonomika  

- respektování lidských a občanských práv  
  
  

- duben 1949 - NATO (Organizace Severoatlantické smlouvy)  

  = vojensko-politický pakt  
  

Demokratické státy západní Evropy se začaly spojovat i ekonomicky -) zakládání 

společných hospodářských institucí.    

1957 – Evropské hospodářské společenství (EHS).  

 
 

Vývoj v zemích východního bloku  
  

SSSR - tvrdý totalitní režim - J. V. Stalin  

- povolena pouze komunistická ideologie  
  

Součástí sovětského bloku se staly země střední a JV Evropy (Československo, 

Polsko, NDR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie).  

Stalinovu diktátu se plně nepodřídila pouze Jugoslávie.  
  

- neomezená vláda komunistické strany, která zasahovala do všech oblastí života  

- vykonstruované politické procesy, tajná policie  

- zrušeno soukromé vlastnictví - znárodnění, kolektivizace  
  
  

Diktátorské komunistické režimy vznikly i ve východní části Asie (Čína, Korejská lid. 

dem. republika, Vietnamská dem. republika).  



  

1949 - RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci) hospodářská organizace zemí 

sovětského bloku  

  

1955 - Varšavská smlouva = vojenská aliance zemí sovětského bloku  
  

1950 -1953 – válka v Koreji  
  
  
  
  

ÚNOR 1948 V ČESKOSLOVENSKU  
  

únor 1948 - vrcholila vládní krize (rozpor mezi komunisty a politiky ostatních stran)  
  

20. únor 1948 - část demokratických ministrů podala demisi  
 

25. únor 1948 - prezident pod nátlakem komunistů demisi přijal  
  

Na jejich místa jmenoval politiky navržené Gottwaldem.  
  

Komunistickým převratem ("Vítězný únor") byl v zemi nastolen komunistický režim. 

únor 1948 - listopad 1989  
  

květen 1948 - přijata Ústava 9. května  
  

Edvard Beneš odstoupil z úřadu prezidenta republiky.  
  

Klement Gottwald - nový prezident  
 

Komunisté po svém nástupu k moci začali pronásledovat všechny, kteří s nimi 

nesouhlasili =) řada lidí odešla do emigrace.  
  
 

Významné zahraniční rozhlasové stanice:  
  

Rádio svobodná Evropa  

Hlas Ameriky  
  
  
Úkol k odeslání   

Až si učivo projdete, vypracujte následující úkoly. Určitě vám pomůže učebnice, kde jsou 

různé doplňující ukázky, zajímavosti nebo slovníček pojmů a osobností. V zadání jsou i otázky 

týkající se opakování první části samostudia. Své odpovědi pošlete na uvedenou adresu. 

Děkuji.  

  



1. Postupimská konference (kdy, 2 cíle)  

2. Ve kterém městě se konal hlavní proces s válečnými zločinci?  

3. Jak se změnila rozloha poválečného Československa?  

4. Které národnosti se týkal odsun?  

5. Jak se rozdělil svět po 2. světové válce?  

6. Vysvětli pojem studená válka.  

7. Který politik poprvé použil označení železná opona, když charakterizoval tehdejší 

situaci?  

8. Vysvětli zkratky OSN, NATO, EHS, RVHP.  

9. Kdy byl nastolen komunistický režim v Československu?  

10. Vysvětli pojem totalita.  

  

  

 

Třída: 9. D (skupina 1 – Daniela Soukupová)  

Předmět: anglický jazyk  

Jméno vyučujícího: Daniela Soukupová  

Zadání platí přibližně pro období: do 8. 4. 2020 

Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz  

  

V další části samostudia pokračujte v opakování UNIT 5.   

Podle pracovního sešitu (strana 83-84) opakujte slovní zásobu Unit 5A, B, C, D.  

Podle pracovního sešitu (strana 78-80) si připomeňte probranou gramatiku – trpný rod – 

tabulky 5.1 – 5.13.  

Dále vypracujte tato opakovací cvičení:  

pracovní sešit strany 52-53 (Progress check) pracovní sešit strana 70 / cvičení 1, 2, 3, 4  

učebnice strana 61 / cvičení 5a   A GREEN QUIZ – Přečtěte si otázky a vyberte odpovědi. 

Odpovědi k tomuto cvičení (číslo otázky +vybraná odpověď např. 1d) mi pošlete na 

uvedenou adresu. Děkuji.  

  

  

 



 

Německý jazyk – 9. ročník – 3.skupina  
Zuzana Libičová; Zuzana.Libicova@zsgvodnany.cz  

do  8.4.2020  

1, Opakování slovíček 5. lekce, začít pomalu s 6. lekcí  

  

2, Opakování gramatiky – přivlastňovací zájmena; minulý čas sloves haben, sein; osobní 

zájmena ve 3. pádě; způsobová slovesa; předložky se 3. a 4. pádem; rozkazovací způsob  

   

2, Vypracovat pracovní listy, poslat ke zpětné kontrole ( i PLč.1 z minulého období, kdo 

neposlal)  

Přelož, pozor na číslo podstatného jména :  

moje záda …………………………………….. jeho ruce……………………………………..  

její břicho …………………………………….. tvoje čelo …………………………………….. 

naše nohy …………………………………….. Vaše oko …………………………………….. 

jejich uši …………………………………….. vaše zuby …………………………………….. 

tvoje vlasy …………………………………….. jeho tvář …………………………………….. 

unsere Köpfe ………………………………….. mein Knie…………………………………….. 

ihre Augen …………………………………..  euere Nasen …………………………………….. 

seine Brust …………………………………….. unsere Lippen ………………………………… 

mein Fuβ …………………………………….. Ihre Münder …………………………………… 

dein Ellbogen…………………………………….. unsere Arme………………………………  

  

Přelož, připiš číslo pádu: 

 vor ihm …………………………………….. über dich …………………………………….. 

hinter euch …………………………………….. auf dir …………………………………….. 

neben mich …………………………………….. unter uns…………………………………….. 

für sie ………………………….. zwischen ihm und ihr …………………………………….. 

přede mnou …………………………………….. za tebe …………………………………….. 

pod námi …………………………………….. nad nimi …………………………………….. 

do nich ……………………………………..  na něj …………………………………….. 

 vedle ní …………………………………….. pro tebe ……………………………………..  

  

  



  

Utvoř rozkazovací způsob:  

sein (ihr) ………………………………springen (du) ………………………………  

Radfahren (Sie) ……………………………… geben (du) ………………………………  

gehen ( wir) ……………………………… arbeiten  (ihr) ……………………………… 

laufen  (du) ……………………………… sein (du) ………………………………  

holen  (wir) ……………………………… stehen (ihr) ………………………………  

Co koho bolí? Doplň:  

příklad: Oma/Kopf – Ihr Kopf tut ihr weh.  

Bruder/ Kinn ………………………………………………………………………………………….  

Kind/Bauch …………………………………………………………………………………………. 

wir/Beine …………………………………………………………………………………………. 

du/nichts ………………………………………………………………………………………….  

Frau Klein/Hände …………………………………………………………………………………… 

was/ er???? ………………………………………………………………………………………  

ich/ Zähne ………………………………………………………………………………………  

Nezapomeň si opakovat slovíčka + nová lekce!!!!  

+ poslední úkol je tak trochu i z VV, tak mi pak pošlete vyfocenou tvorbu  

Nakresli podle popisu na samostatný papír:  

Mein Körper ist normal groβ, aber dick. Mein Kopf ist rund. Ich habe drei Stielaugen, sie sind groβ 

und auch lang. Ich habe einen kleinen roten Nase und einen groβen Mund mit zwei groβen 

schwarzen Zähnen. Ohren habe ich auch, zwei und sind spitz. Ich habe keinen Hals, aber runden sehr 

dicken Bauch. Ich habe vier lange Arme und sechs Finger. Mein Bein ist lang und dünn mit groβem 

Fuβ und vier Zehen. Und meine Haare und Farbe? Das ist auf dir….  

 


