
 

NĚMECKÝ JAZYK 7. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 18. 5. DO 29. 5. 2020 

 

1) Geburtstagseinladungkarte (pozvánka na narozeninovou party) 

- přečtěte si ještě jednou pozvánky na narozeninovou oslavu viz UČ 41, rozhovor UČ 42/4 a 

nedodělané pozvánky UČ 48 nahoře a napište sami svou pozvánku na vaší narozeninovou 

oslavu (pište celé věty, pozvánka bude obsahovat tyto údaje: co a kdo slaví, kolikáté 

narozeniny, jaký den a čas, kde, …), utvořte pozvánku tak, aby byla originální a odpovídala 

vašemu věku, dbejte na správné předložky a buďte kreativní, pozvánku vlepte do ŠS a 

POŠLETE NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

2) vypracujte si pracovní list na téma Geburtstag 

 

A) Vyhledejte v osmisměrce názvy dárků a přiřaďte je vhodně  jednotlivým osobám: 

   TAJENKA :    _  _  _       _  _  _  _  _  _  _  _    DU   _  _  _ 

  _  _  _    GEBURTSTAG? 

    

   

 

1) Die Schwester bekommt ..............     ........................   . Sie mag Mode.  2) Der Opa bekommt 

................     ............................. . Er isst gern.  3) Die Mutter bekommt ................    ............................ . 

Sie liest gern.  4) Der Bruder  bekommt ................    ............................ . Er ist ein Fußballspieler. 5) Die 

Oma bekommt ................    ............................ . Sie mag Blumen.  6) Das Kind bekommt ...................   

............................  Es malt gern.  7) Der Vater bekommt ................    ......................... . Er mag Musik. 

 

B) Odpovězte na otázky podle obrázku:  

 

  

 

3. Do pozvánky na párty doplňte chybějící údaje: 

 

 

P E T R O T 

I B W A S - 

N W A Ü N S 

S S C L H H 

E S T H L I 

L D C D I R 

R U Z U M T 

B R O S E N 

a) Wie alt ist Anna? ............................................... 

b) Was bekommt sie?............................................ 

............................................................................... 

c) Wann hat sie Geburtstag? ................................ 

d) Wie viele Kinder  kommen? .............................. 

Lieb......     ..................................! 

Ich habe  am .............................. Geburtstag. Wir feiern .......................................... 

um.........................Uhr.  Wir essen ....................................... und trinken..................... . 

Dein.....        ...................................   



 

 

  



3. Essen und Trinken 

 

- kdo chce pořádat párty, musí obstarat jídlo, pití a také nádobí 

- seznamte se teď se slovní zásobou PS 47 a s těmito slovíčky vyjadřující látkové množství 

(zapište do ŠS) 

 

 

Vyjádření množství 

e Schachtel,-n krabička 

e Tüte,-n sáček 

s Kilo,- kilo(gram) 

r Liter,- litr 

s Glas,-ä-er sklenice 

e Flasche,-n lahev 

e Packung,-en balení 

r Becher,- pohár 

e Tasse,-n šálek 

s Stück,-e kus 

e Kiste,- bedna 

e Tafel,-n tabulka 

e Dose,- n                          plechovka, dóza 

s Gramm,- gram 

 

 

- při nákupu v Německu se množství dkg (deko) neuvádí (v Česku si koupíte 20 dkg sýra a 

v Německu 200 Gramm Käse) 

- jako příklad si zapište do ŠS tato spojení a přeložte: 

 

zehn Flaschen Mineralwasser, achthundert Gramm Schinken, ein halbes Kilo Käse, drei Liter 

Spezi, zwanzig Stücke Schokoladenkuchen, eine Kiste Orangenlimonade, zwei Dosen 

Erdnüsse, drei Schachteln Kaugummis, eine Packung Taschentücher 

 

 

- Představte si, že organizujete párty. Napište seznam a počet věcí, které budete potřebovat 

(pročtěte UČ 45/8 ). Do ŠS napište Meine Partyliste (seznam věcí na párty). K jídlu, pití 

a nádobí připište množství z tabulky. Dbejte na správné koncovky popř. přehlásky u 

podstatných jmen množného čísla!  

Př.: 15 Gläser, 2 Packungen Strohhalme, ….. 

 

- POŠLETE NA MAIL VYUČUJÍCÍHO (seznam by měl obsahovat minimálně 15 údajů) 

 

+ PS 43/8  

  



4. Minulý čas (zapište do ŠS) 

 

Němčina používá dva tvary minulého času - PRÉTERITUM a PERFEKTUM. Oba tyto tvary 

se běžně používají pro vyjádření minulého času. Rozdíly v použití préterita a perfekta jsou 

spíše vázány ke geografické poloze (v některých částech Německa, Rakouska a Švýcarska 

dávají přednost jednomu nebo druhému tvaru). Préteritum se převážně používá pro slovesa 

SEIN a HABEN a pro ZPŮSOBOVÁ SLOVESA. V Bavorsku a západní části Rakouska (v 

oblastech, se kterými sousedíme) se u ostatních sloves používá převážně perfektum, proto se 

mu budeme věnovat více. Dnes se naučíme préteritum sloves SEIN a HABEN. 

 

PRÉTERITUM (MINULÝ ČAS) SLOVES SEIN a HABEN 

SEIN - BÝT 

ich war - byl jsem     wir waren - byli jsme 

du warst - byl jsi     ihr wart - byli jste 

er, sie, es war - on, ona, ono byl/a/o   sie waren - oni byli 

       Sie waren - Vy jste byl/byli (vykání) 

HABEN - MÍT 

ich hatte - měl jsem     wir hatten - měli jsme 

du hattest - měl jsi     ihr hattet - měli jste 

er, sie, es hatte - on, ona, ono měl/a/o  sie hatten - oni měli 

       Sie hatten - Vy jste měl/měli (vykání) 

 

- UČ 46/9a (napište do ŠS) – přečtěte si rozhovor a doplňte věty 1-8 pod textem  

- UČ 46/9c (napište do ŠS) 

- UČ 47/11 (celé do ŠS) - vymýšlejte pouze otázky s préteritem sloves sein a haben 

a- 5 otázek tykání, 5 otázek vykání (kombinujte údaje z nabídky) 

b- 10 otázek, začínej otázky wer, wann, was, wie lange, wo, wie, … 

Úkoly UČ 46/9 a 47/11 POŠLETE NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou a dodržte termín odevzdání 

do 29. 5. 2020. Buďte připraveni po zaslání vaší práce reagovat na náš mail, ve kterém budou 

naše komentáře k vaší práci.  

 


