
Základy německého jazyka 7.r. 

 

Zadání práce na další období  - 18.5. - 29.5.2020  

Úkoly jsou na 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 29.5.  Pokud 

je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 

 

Úkol č. 1 

Přečti si text v učebnici 39/12a a odpověz celou větou na otázky pod textem (39/12b). Odpovědi zašli vyučujícímu. 

 

 

Úkol č. 2  

Vypracuj opakování v pracovním sešitě - str. 31 a 32 - stránky nafoť a pošli vyučujícímu.  

1. Doplň tázací zájmena. 

2. Dopiš časové údaje a nezapomeň doplnit i sloveso - v prvním řádku ... přijde v ... hod., ve druhém řádku ... zůstane 

(bleibt) ... hodin, ve třetím řádku doplňuješ, do kolika hodin osoba zůstane, tzn. ... zůstane do ... hodin. 

Pozor na použití slov Uhr x Stunde, pro jistotu se podívej do výkladu a procvičování ve 3. období. 

3. Vyhledej přídavná jména a doplň je do vět. 

4. Doplň přivlastňovací zájmena - můj / moje - mein, meine, tvůj / tvoje - dein, deine, jeho - sein, seine, její - ihr, ihre. 

Pozor na údaj v první větě - když je já, bude zájmeno můj. Když je babička, bude její,... Dále pozor na rod 

podstatného jména, kde přivlastňovací zájmeno doplňuješ - pokud je mužský a střední rod, bude tvar bez -e, pokud 

je ženský rod, musí být koncovka -e. 

5. Pozorně si přečti rozhovor a vyber, co je Richtig a co je Falsch. 

6. Nedělej. 

 

Úkol č. 3 

Poskládej správně otázku a odpověz na ni celou větou. Pozor na slovosled ve větě tázací a oznamovací. Zašli 

vyučujícímu.  

 

Př.  dein / Vorname / ist / Wie / ?    Wie ist dein Vorname?   Mein Vorname ist ... 

1. ist / Nachname / Wie / dein / ? _____________________________ ______________________________ 

2. du / wohnst / Wo / ?   _____________________________ ______________________________ 

3. Postleitzahl / ist / deine / Wie / ? _____________________________ ______________________________ 

4. Straße / heißt / Wie / deine / ? _____________________________ ______________________________ 

5. Wie / die / ist / Hausnummer / ? _____________________________ ______________________________ 

6. E-Mail-Adresse / deine / ist / Wie / ?  _____________________________ ______________________________ 

7. ist / Handynummer / diene / Wie / ?  _____________________________ ______________________________ 

 



Úkol č. 4 

Nauč se nová slovíčka - pracovní sešit str. 42 - školní potřeby. Přepiš si do slovníčku a poctivě se nauč slovíčka z 

prvního a druhého odstavce (až po das Spiel). Příště budeme s těmito slovíčky dál pracovat. Uč se každé slovíčko i se 

členem, je to velmi důležité. Pokud nebudeš ovládat členy podstatných jmen, nikdy nebudeš mluvit správně 

německy.  

 

 


