
NĚMECKÝ JAZYK 6. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 1. 6. DO 12. 6. 2020 

 

          Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou a dodržte termín odevzdání do 12. 6.   

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

k vaší práci.  

 

 

1. Familien 

Familienreime UČ 53/9a – doplňte slova z nabídky do básničky tak, aby se rýmovala, básničku čtěte po 

řádcích, c – pokračujte sami v básničce s nabídnutými rýmy Tino-Kino, Mick-schick, Rolf-Golf, neznámá 

slovíčka si překládejte, aby básnička dávala smysl (do SŠ) POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

Familien in Deutschland UČ 53/10a, b – do ŠS POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

PS 52/10 – napište do hádanek, který člen rodiny to je 

 

2. Berufe (povolání) vše do ŠS 

 

Do ŠS si opište tuto tabulku s nadpisem, doplňte název povolání u opačného pohlaví a přeložte. Pracujte 

se slovníkem. POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

Berufe - Männer Berufe - Frauen 

der Architekt architekt die Architektin  architektka 

 die Lehrerin 

 die Automechanikerin 

der Verkäufer  

der Tierarzt  

 die Informatikerin 

der Fußballspieler  

 die Elektrikerin 

 die Managerin 

der Arzt  

 die Ärztin 

 die Polizistin 

der Trainer  

der Zahnarzt  

 die Busfahrerin 

der LKW-Fahrer  

der Krankenpfleger  

 die Arbeiterin 

der Bauarbeiter  

 

- ženská povolání jsou ženského rodu a mají koncovku -in  

- mužská povolání jsou mužského rodu 

- člen u zaměstnání se v komunikaci neuvádí 

 

 

 



- německém jazyce existují 2 možnosti vyjádření povolání 

1) Mein Vater arbeitet als Chefkoch. Můj otec pracuje jako šéfkuchař. 

2) Mein Vater ist von Beruf Chefkoch. Můj otec je profesí (zaměstnáním) šéfkuchař. 

Otázka: Was ist dein Vater von Beruf? Čím je tvůj otec? 

 

 

UČ 54/11b -do ŠS 

UČ 55/14b do ŠS 

PS 52/11, 13a,b (b-do ŠS), 14 – ve slovním hadu najdete povolání, stačí je označit. 

PS 53 Meine Ecke – osmisměrka 

PS 54 – vše kromě poslechu 

 

POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO PS 52 – celou stranu, 53 Meine Ecke, 54 – celou stranu 


