
NĚMECKÝ JAZYK 6. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 18. 5. DO 29. 5. 2020 

 

          Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou a dodržte termín odevzdání do 29. 5.   

2020. Buďte připraveni po zaslání vaší práce reagovat na můj mail, ve kterém budou komentáře 

k vaší práci.  

 

 

1. Opakování popisu fotografie 

UČ 51/4 – text znáte už z minula. Popište místo na obrázku, kde daná osoba (zvíře) stojí nebo sedí. 

POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

Př. Beate sitzt links unten auf dem Bild. 

David ________________________________________________________________________________. 

Cony _________________________________________________________________________________. 

Die Mutter ____________________________________________________________________________. 

Der Vater _____________________________________________________________________________. 

Die Oma ______________________________________________________________________________. 

Der Opa ______________________________________________________________________________. 

 

2. Opakování přivlastňovacích zájmen (přeložte, pomáhejte si tabulkou s přivlastňovacími zájmeny) 

 

POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

její sestra _______________________________ můj bratr __________________________________ 

náš děda ________________________________ jeho babička _______________________________ 

jejich rodiče _____________________________ tvá teta ____________________________________ 

Váš strýc ________________________________ její syn ____________________________________ 

naše dcera _______________________________ její manžel _________________________________ 

moje manželka ___________________________ Váš bratranec _______________________________ 

jeho synovec _____________________________ tvá neteř ___________________________________ 

 

PS 50/5b,c,6 (nepřepisuj do ŠS, očísluj před jména pořadí vět v rozhovoru) 

POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

3. Gramatika - 2.pád vlastních jmen (zapište do ŠS) POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

- lze v německém jazyce vyjádřit dvěma způsoby 

Př.: To je Petřin tatínek.  

1) Das ist Petras Vater. – za jméno vkládáme koncovku-s, člen u podstatného jména není 

2) Das ist der Vater von Petra. – 2. pád nahrazujeme konstrukcí von (česky od), u pod. jména je člen,  

A teď vy (napiš obě možnosti): 



Př.: Hannin dům 1) Hannas Haus 2) Das Haus von Hanna 

Petřin bratr 

Aniččina babička 

Pavlova kamarádka 

Evin tatínek 

UČ 52/6 - v rozhovoru se vyskytuje 2. pád vlastních jmen, ten už ale doplňovat nemusíte, doplňte pouze 

chybějící přivlastňovací zájmena (do ŠS) 

 

 

4. Familien (rodiny) 

Die Neumanns (Neumannovi) (napište do ŠS) POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

- Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck (porozumění psanému textu a písemný projev) 

- UČ 52/8 – přiřaďte obrázky v učebnici k textům (doplňte do tabulky za texty a tabulku přepište do 

ŠS), napište podobný text o vaší rodině (min. 10 vět do ŠS) a odpovězte na otázky pod tabulkou celou 

větou (odpovědi hledejte v textech). 

A Meine Familie ist ziemlich groß. Wir sind fünf Personen: meine Eltern, meine Schwestern,Marie und 

Katharina und ich. Katharina und ich reiten gern, aber wir haben leider kein eigenes Pferd. 

B Wir wohnen in Stuttgart. Wir haben einen Hund. Es ist ein Collie und heißt Boris. Mein Vater heißt 

Thomas und ist vierzig Jahre alt. Mama ist neununddreißig. Sie heißt Christine und arbeitet zu Hause. 

Marie ist nämlich noch klein, sie ist erst drei Jahre. Mama mag Blumen und Bücher. 

C Papas Bruder, mein Onkel Robert wohnt in den USA. Er ist Lehrer an einer Universität. Er ist 

verheiratet und hat auch drei Kinder. Zwei Mädchen und einen Jungen. Sie können alle Englisch und 

Deutsch. 

D Mamas Geschwister-Tante Petra und Onkel Oliver-sind nicht verheiratet. Petra arbeitet jetzt in Lettland-

als Lehrerin. Sie hat dort einen Freund. Oliver wohnt in Stuttgart. 

E Unsere Großeltern, Papas Eltern, leben in Bayern, in den Alpen. Wir fahren oft hin. Mamas Eltern sind 

beide über 70. Oma kocht gern und sehr gut. Opa spielt immer noch regelmäßig Tennis. 

Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 

Text _____ Text _____ Text _____ Text _____ Text _____ 

 

1. Wer macht Sport? ___________________________________________________________________ 

2. Wer ist Lehrer oder Lehrerin? __________________________________________________________ 

3. Wer wohnt im Ausland? ______________________________________________________________ 

4. Wer liest gern? _____________________________________________________________________ 

5. Wer kann Englisch und Deutsch sprechen? _______________________________________________ 

6. Wer wohnt in Stuttgart? ______________________________________________________________ 

PS 51/8,9 


