
NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 4.5. DO 15. 5. 2020 

Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou, máte čas až do 15. 5. 2020. 

 

 

1. Procvičujte slovní zásobu na téma Partys (oslavy) PS 47  

 

2. Glückwünsche (blahopřání) und Einladungen (pozvánky) 

- za věty napiš událost, svátek, významný den, kdy se tato věta říká (je možné napsat 

více událostí k 1 větě) POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

Nabídka: Ostern, Geburt, Krankheit, Pfingsten, Neues Jahr, Weihnachten, 

Geburtstag, Namenstag, Beerdigung 

 

Frohe Ostern! ______________________ 

Alles Gute zum Geburtstag! ____________________ 

Gute Besserung! _____________________ 

Frohe Weihnachten. _______________________ 

Viel Spaß beim Eiersuchen. ______________________ 

Gesundheit!  _______________________ 

Zum Geburtstag viel Glück. ________________________ 

Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. ________________________ 

Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. ___________________ 

Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit! ____________________________ 

Friedliche, harmonische, idyllische und ruhige Weihnachten! ____________________ 

     PS 40/1,2 přečíst, do ŠS zapsat nadpis Einladungen und Glückwünsche, pod nadpis zapsat 

všechny věty pod sebe z tohoto cvičení, přeložte do češtiny a německy napište, jaké události 

se přání týká. POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

Př. Glückwunsch. Blahopřeji. Sieg im Sport. 

 

     UČ 42/1 přiřazuj tak, že popíšeš místo na stránce, co patří k sobě (celkem 4 věty).  

      Př. Die Einladung/ Der Glückwunsch auf dem Papierblatt/im Handy links /rechts passt 

zum Bild 1/2/3/4.  POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

   



3. Einladung (Telefongespräch) Pozvánka (telefonní rozhovor) - zapsat do ŠS 

     UČ 42/4 a ŠS 

 

4.  Ein Geburtstag (Lesetext) UČ 43/5 POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

- pracuj s textem a vypracuj následující úkoly: 

a) přečti a přelož si  

b) k jakému textu se hodí fotografie?    

c) vypiš z obou textů složená podstatná jména a rozděl je na slova (das Wohn /zimmer,….) 

d) odpověz na otázky k textům: 

 

1. Wann steht Thea an ihrem Geburtstag auf? 

_____________________________________________ 

2. Was darf sie an dem Geburtstag frühstücken? 

___________________________________________ 

3. Was schenken ihr ihre Eltern? 

_______________________________________________________ 

4. „Tintenherz“ – was ist das? 

_________________________________________________________ 

5. Wer schenkt ihr das Geld? 

__________________________________________________________ 

6. Wann (am welchen Tag) gibt es die Party? 

_____________________________________________ 

7. Was muss Oma für die Party backen? 

_________________________________________________ 

8. Wie viele Gäste kommen zur Party. 

___________________________________________________ 

9. Quatschen – sag es anders. 

__________________________________________________________ 

10. Wen mag sie sehr. 

________________________________________________________________ 

 

     PS 41/4,5 a,b,  

     PS 42/6 



5. Spojka deshalb (proto) – zapište vše do ŠS 

- Po této spojce se ve větě podmět a přísudek prohazují 

 

- Př.1. Ich habe keine Hausaufgaben. Ich kann Musik hören. 

Ich habe keine Hausaufgaben, deshalb kann ich Musik hören. 

 

Př.2. Ich bin hundemüde. Ich gehe gleich ins Bett. 

Ich bin hundemüde, deshalb gehe ich ins Bett. 

 

UČ 44/7 b do ŠS 

PS 42/7 


