
Německý jazyk, 7. třída, zadání č.10  

 

1) Zapiš do slovníčku (Vokabeln) a nauč se 1. polovinu 2. sloupce slovíček z PS s.42 

Výslovnost si můžeš naposlouchat zde: https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/ 

das Auto [auto:] auto 

rund [rund] kulatý 

eckig [ekich] hranatý 

lang [lang] dlouhý 

kurz [kurc] krátký 

der Ball [bal] míč 

die Kappe [kape] čepice, kšiltovka  

Setz dich! [zec dich] Sedni si! 

Komm schon! [kom šo:n] Pojď už! 

Mach mit! [mach mit] Přidej se! 

Das Heft auf! [das heft auf] Otevřít sešit! 

Das Heft zu! [das heft cu] Zavřít sešit! 

Lass das! [las das] Nech toho! 

Schreib! [šrajb] Piš! 

Hör auf! [he:r auf] Přestaň! 

Lies! [li:z] Čti! 

der Lehrer [le:rr] učitel 

der Schüler [ši:lr] žák 

Sprich! [šprich] Mluv!  

Steh auf! [šte: auf] Postav se! 

Pass auf! [pas auf] Dávej pozor!  

ins Heft [ins heft] do sešitu 

Komm her! [kom her] Pojď sem! 

Hör zu! [he:r cu] Poslouchej! 

Sprich nach! [šprich nach] Opakuj! 

das Papier [papi:r] papír  

2) Projdi si a zopakuj první sloupec slovíček z PS na straně 42. 

 

3) Do školního sešitu (Schulheft) napiš nadpis: Possessivpronomen – Přivlastňovací 

zájmena a pod něj přepiš tuto tabulku, podobná tabulka je v učebnici na straně 44, 

projdeme a vysvětlíme si společně ve škole  

 

mein Vater (můj) meine Mutter (moje) mein Bier (moje) 

dein Bruder (tvůj) deine Oma (tvoje) dein Mäppchen (tvoje) 

sein Opa (jeho) seine Tante (jeho) sein Fenster (jeho) 

ihr Onkel (její) ihre Schwester (její) ihr Auto (její) 

unser Hund (náš) unsere Katze (naše) unser Bier (naše) 

euer Tisch (váš) euere Lampe (vaše) euer Mäppchen (vaše) 

ihr Kalender (jejich) ihre CD (jejich) ihr Auto (jejich) 

Ihr Ball (Váš – vykání) Ihre Schere (Vaše – vykání) Ihr Bier (Vaše – vykání) 

  

Kontrolní otázky – odpovědi napiš do školního sešitu  

1) Jak se německy řekne míč? 

2) Jakého druhu zájmen se týká tabulka ve cvičení č.2? 

3) Jak se německy řekne její auto?  

 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky/

