
Základy německého jazyka 7.r. 
 
Zadání práce na další období - 4.5. - 15.5.2020  
Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 15.5.  Pokud 

je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 
 
 
V minulém zadání jste si měli zopakovat přídavná jména, která využijeme k popisu osob. Takže jdeme na to! 
 
úkol č. 1 - tato cvičení neposílej vyučujícímu, vypracuj je ve svém pracovním sešitě: 

pracovní sešit 27/5 - popiš heslovitě členy své rodiny (maminku, tatínka, sestru, bratra, babičku, dědu,...) a 

kamaráda nebo kamarádku, vyplň do PS. Poté si vyber jednu z těch osob a napiš o ní 5 vět. 

Ve druhé části cvičení popiš sebe, napiš minimálně 6 vět, ale určitě se ti jich tam vejde více. 

27/6 - a) vyhledej protiklady a spoj (pokud nerozumíš, dohledej si slovíčka a nauč se je), b) najdi v textu přídavná 

jména a vypiš je na řádky (je jich tam 13). 

28/9 - odpověz na otázky; gern - rád, lieber - raději, am liebsten - nejraději 

 

úkol č. 2 -  zkus napsat co nejdelší vyprávění o někom, koho dobře znáš. Napiš, jak se daná osoba jmenuje, kolik 

je jí let, kde bydlí, jako co pracuje (nebo chodí do školy), jaké má daná osoba vlastnosti, co ráda dělá, nedělá, hraje, 

co má ráda, co nemá ráda apod. Zkus využít co nejvíce přídavných jmen a sloves, která jsme se již učili (papír se 

slovesy, slovníček,...). Tento popis napiš pokud možno přímo do emailu nebo do Wordu a pošli svému vyučujícímu. 

Fotografie ručně psaného textu se v tomto případě velmi špatně opravuje.  

 

úkol č. 3 -  přečti si krátké hádanky a zkus  vyluštit, o koho nebo o co se jedná. Své odpovědi napiš do emailu.  

Pozor na tato slovíčka: kein, keine - žádný, žádná  

 

a) Es ist eine Person. Diese Person ist groß, hat schwarze Haare und braune Augen. Die Person ist fair, energisch, 

sympathisch und nett.  Er spielt sehr gut Eishockey. Er spielt jetzt in Kladno. Diese Person hat keine Kinder, aber ist 

schon 48 Jahre alt. Wer ist das? 

 

b) Es ist keine (žádná) Person, es ist ein Tier (zvíře). Es hat 4 Beine, ist klein, schwarz, weiß, braun oder grau. Es ist 

sehr nett, schnell, energisch und nicht ruhig. Es schreibt nicht, malt nicht und spielt nicht Karten :-). Es mag Milch, 

Wurst und Fleisch. Was ist das? 

 

c) Es ist eine Person. Die Person ist eine Frau. Sie hat zwei Kinder. Sie wohnt in Kdyně. Die Frau arbeitet in der Schule 

in Kdyně, sie ist Lehrerin. Sie ist klein, nicht jung und nicht alt, sie ist sehr praktisch und energisch. Sie hat blonde 

Haare.  Sie ist sportlich. Sie lacht gern, aber sie schimpft auch oft. Sie spricht laut. Sie mag Eis. Sie hat eine Schwester, 

ihre Schwester arbeitet auch in der Schule in Kdyně, aber sie ist nicht Lehrerin und hat schwarze Haare.  Wer ist das? 

 



d) Es ist keine Person und kein Tier. Du hast es zu Hause. Es hilft dir (tobě): es schreibt, es rechnet, es malt, es macht 

Musik, du spielst damit (s tím), es spricht, es singt. Es arbeitet oft. Es lacht nicht und es kocht nicht. Es ist pünktlich. 

Es braucht Energie. Es ist sehr praktisch und modern, manchmal (někdy) neu und schnell, manchmal alt und 

langsam. Was ist das? 

 

úkol č. 4 -  napiš svoji hádanku pro mne. Vyber si jakéhokoliv spolužáka / jakoukoliv spolužačku z naší skupiny 

nebo jakéhokoliv učitele / jakoukoliv učitelku z II.stupně naší školy a popiš tuto osobu. Pokus se napsat o dané osobě 

co nejvíce informací, můžeš napsat, zda je to žák nebo učitel, jestli je to žena (eine Frau) nebo muž (ein Mann), ale 

nepiš tam jméno!!! Ať můžu také hádat, o koho jde. Pokud to uhodnu, napíšu ti to pak do mailu :-D. 

 

 

 

 


