
Německý jazyk 7. ročník – zadání práce do 27.3.2020 

Pracujte se slovníkem z PS, popřípadě se slovníkem elektronickým, NEPŘEKLÁDEJTE věty v překladačích!!! 

V případě nejasností se obracejte s dotazem na naše školní emaily anderlova@zs-kdyne.cz, riha@zs-kdyne.cz. 

 

1. Procvičovat slovní zásobu L11 – pracovní sešit (PS) 39 

 

2. Dodělat pracovní list Was tut dir weh? 

cv.1.-Timo ist krank - doplň následující slova 

a) an, zum, tut, auf, Fieber, weh, aufstehen, schlimm 

b) Sohn, Fieber, komme, ist, Auf Wiedersehen, Morgen, aufstehen, Wiedersehen, guten 

Ke cv.4. budete potřebovat zde přiložené tabulky osobních a přivlastňovacích zájmen: 

Skloňování osobních zájmen 

 

1.pád ich du er sie es wir ihr sie Sie 

kdo, 

co 
já ty on ona ono my vy oni Vy 

3.pád mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen 

komu, 
čemu 

mně tobě jemu jí jemu nám vám jim Vám 

4.pád mich dich ihn sie es uns euch sie Sie 

koho, 
co 

mne tebe ho ji ho,to nás vás je Vás 

 

Přivlastňovací zájmena 

mein, meine  můj, moje (já) 

dein, deine  tvůj, tvoje (ty) 

sein, seine  jeho  (on, ono) 

ihr, ihre  její  (ona) 

unser, unsere  náš, naše (my) 

euer, eure(euere) váš, vaše (vy) 

ihr, ihre  jejich  (oni) 

Ihr, Ihre  Váš, Vaše (Vy) 

skloňování přivl. zájmen – jednotné číslo jako člen neurčitý (ein,eine.ein), množné číslo jako člen určitý (die) 

             cv.5. – Odpověz na následující otázky: 

                          Was tut Lisa weh? Hat sie Fieber? Was muss sie machen? Wer spielt mit Lisa Schach?  

                          Was macht sie oft? Ist sie schon gesund? 
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3. Na téma Was tut dir weh? Shlédni následující video a pod videem vypracuj úkoly. (pro lepší kontrolu 

překladu zvol film s titulky – mit deutschen Untertiteln, a stáhněte si texty nad videem – Texte dieser 

Folge als PDF zum Mitlesen ) 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo5.html 

 

4. UČ 34/1c – 8 otázek,8-odpovědí,d- dalších 8 otázek + odpovědi , vše do ŠS 

UČ 35/4 d 10 vět do ŠS 

5. PS 32/1a,c PS32/2 do ŠS, PS33/3a,4 

6. Přečíst a naučit slovíčka téma Kleidung UČ 36, PS39,  

do ŠS nadpis Kleidung (oblečení) ,umět popsat obrázek, zopakovat směry UČ 36, vyčasovat do ŠS 

slovesa tragen, aussehen 

ich trage  wir tragen   ich sehe aus   wir sehen aus 

du trägst  ihr trägt   du siehst aus   ihr seht aus 

er, sie, es trägt  sie, Sie tragen   er, sie es sieht aus  sie, Sie sehen aus 

 

+ zapsat do ŠS frázi se slovesem finden(najít) 

Wie findest du den Pullover? Jaký názor máš na ten svetr? 

Den Pullover finde ich modisch. Myslím si, že ten svetr je moderní. 

 

UČ 36/1b – 5 otázek, 5 odpovědí,36/1c 5 otázek, 5 odpovědí do ŠS  

7. Vypracuj následující cvičení 

 

https://www.goethe.de/prj/mwd/de/deu/mse/fo5.html

