
7.ročník   Základy německého jazyka 

 Žáci ze skupiny p. Löffelmannové vypracují úkoly 1. - 4., žáci ze skupin p. Říhy a p. Ticháčkové vypracují všechny 

následující úkoly. Úkoly pod čísly 3., 4., 5. a 6. zašlete mailem do 27.3. na adresu vašeho vyučujícího ZNJ.  

1. opakování slovíček 2.lekce – rodina (Meine Familie PS s.25) 

2. opakování časování sloves – např.wohnen, malen, machen, kommen, schreiben, sagen, trinken, lernen, 

kaufen, fragen, arbeiten, kochen atd. podle pracovního listu z dřívější doby (možno procvičovat písemně do 

školního sešitu) 

vzor:  1.os.  ich wohne                  1.os. wir wohnen 

           2.os. du wohnst                   2.os. ihr wohnt 

           3.os. er wohnt                     3. os. sie,Sie wohnen 

 

3. tvoření vět o rodině – přelož věty a na otázky odpověz celou větou: 

Jak se jmenuje tvoje maminka? 

Jak se jmenuješ (ty)? 

Kolik je ti let? 

Kolik let je tvému tatínkovi? 

Odkud pochází tvoje babička? 

Kde bydlí tvoje teta? 

Co má ráda tvoje sestra/bratr? 

Mám rád tenis. 

Můj strýc se jmenuje Pavel a je mu 45 let. 

Jak se jmenuje Pamelin bratr? 

To je Martinova kamarádka Julie. 

To je můj pes. Jmenuje se Alík. Je malý a hnědý. 

To je Petrův pes.  

Moje kočka je bílá a milá. 

 

4. Napiš několik vět o své rodině(min. 10 vět): 

 

5. popis fotografií uč. 27/5 přečíst, zapsat do sešitu směry (links - vlevo, rechts - vpravo, in der Mitte - 

uprostřed), vzít si nějakou větší rodinnou fotografii (min. 4 osoby) a popsat ji  

 

6. uč. 28/7, 8; 29/11, 12 

 

7. slovní zásoba 3.l. (PS 33) - vypsat, naučit slovíčka 

 

8. zopakování gramatiky - 2.pád vlastních jmen 

 



2.pád vlastních jmen  

- v německém jazyce lze vyjádřit 2 způsoby 

Příklad: 

To je Petřin tatínek.             1) Das ist Petras Vater. 

                                                 2) Das ist der Vater von Petra. 

 

Übersetze. Schreib beide Formen auf. / Přelož. Napiš obě možnosti. 

Petřin bratr________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Aniččina babička___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Pavlova kamarádka_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Evin tatínek _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 


