
Německý jazyk, 7. třída 

 

1) Do školního sešitu napiš nadpis: Das Verb mögen – sloveso mít rád  

 

(Jedná se o nepravidelné sloveso, proto se musíte jeho časování pečlivě naučit. 

V jednotném čísle dochází ke změně uvnitř kořene slova z ö na a. Sloveso také 

v jednotném čísle nemá koncovky pravidelného časování.) 

 

ich mag wir mögen 

du magst ihr mögt 

er/sie/es mag sie /Sie mögen 

 

2) V pracovním sešitě na straně 15 vypracuj cvičení 1,2,3 a) b) c), 5. 

 

Ve cvičení číslo 1 pospojuješ otázky se správnými odpověďmi a řešení napíšeš do 

tabulky vedle cvičení. 

 Ve druhém cvičení doplníš na vynechaná místa tvary sloves, pokud si nebudeš něčím 

jistý na straně 14 v bodě 4. jsou slovesa v jednotlivých osobách vyčasována.  

Ve cvičení číslo 3) a) odpovíš na jednotlivé otázky. Pokud věta začíná slovesem stačí 

odpovědět Ja. /Nein. Ve cvičení 3) b) napíšeš o sobě 5 vět (jak se jmenuješ, kde 

bydlíš, odkud pocházíš, co máš rád, jaká je tvoje oblíbená barva atd.) 

V pátém cvičení napíšeš podle vzorové věty, kdo kde bydlí a dané město správně 

zařadíš do příslušného státu. Pokud nebudeš vědět, kde se dané město nachází můžeš 

si pomoct v učebnici na straně 22 ve cvičení 11.  

Pokud nebudeš vědět nějaké slovíčko můžeš použít tento překladač: 

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

 

3) Do slovníčku napiš nadpis: Einheit 2 (2. lekce) a pod něho zapiš 1. část slovíček 

z pracovního sešitu na straně 25.  

die Familie [fami:lie] rodina  

der Bruder [bru:dr] bratr 

die Oma [oma] babička  

der Vater [fa:tr] otec 

der Mutter [mutr] matka 

der Onkel [onkl] strýc  

die Tante [tante] teta  

der Opa [opa] děda 

die Katze [kace] kočka  

der Hund [hund] pes  

das Handy [hendi] mobilní telefon  

der Freund [frojnd] přítel, kamarád  

die Freundin [frojndin] přítelkyně, 

kamarádka  

der Nachbar [nachba:r] soused  

die Nachbarin [nachba:rin] sousedka  

das Familienfoto [fami:lienfoto] 

rodinná fotografie  

links [links] vlevo  

in der Mitte [in der mite] uprostřed  

rechts [rechts] vpravo 

sag mal [sag mal] řekni  

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


 


