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Milí sedmáci, 

Věřím, že už snad všichni rozumí 4. pádu, ještě jej budeme procvičovat. Ale tentokrát se podíváme i na 

otázky a jak je můžeme tvořit. Hodně nám pomůže angličtina, tak snad to zvládneme. 

Kdo si potřebuje dodělat nějaké nedostatky z 1. – 8. týdne, může, ale dá mi vědět, jinak je zpětně 

nekontroluji! 

Také kdyby někdo potřeboval nějaké učivo dovysvětlit, jsem k dispozici přes mail nebo chat v Teams. 

Držím pěsti, ať se vám daří.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr (Lektion 10) 

- Tage 

- Stundenplan 

- Lektion 3/ Seite 21 

- Lektion 3/ Seite 22 

- Lektion 3/ Seite 23 

- Lektion 3/ Tiere 

- Lektion 2/ Množné číslo (Plural) 

 

 

Úkoly na následující týden (1. - 5. 6.): 

1) Alle Gute😊 

 

 



2) Abychom mohli pracovat s otázkami, potřebujeme si zapsat pár slovíček. Zapište si je do slovníčku. 

Bude také připravena sada v Quizletu – W-Fragen (otázky s tázacími slovíčky) 

 

Was    co 

Wer    kdo 

Wo    kde 

Woher    odkud 

Wohin    kam 

Wann    kdy 

Warum   proč  

Wie    jak 

Wie viel   kolik 

Welcher/welche/welches který 

Wessen   čí 

 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

Otázky (Fragen) 

 
a) Ja/Nein Fragen  (otázky ano/ne = zjišťovací): 

Prohodíme sloveso a podmět. 

 

Er braucht einen Filzstift.  On potřebuje nějaký fix. 

 

Braucht er einen Filzstift? Potřebuje nějaký fix?    

 

  Ja oder Nein    Ano nebo Ne. 

   

 

Ewa hat zwei Kinder.  Eva má dvě děti. 

 

Hat Ewa zwei Kinder?  Máš dvě děti? 

 

  Ja oder Nein.    Ano nebo Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) W-Fragen (otázky s tázacím slovíčkem = doplňovací): 

Prohodíme sloveso a podmět, ale ještě před ně se na začátek postaví tázací slovíčko. 

 

Er braucht einen Bleistift.  On potřebuje nějakou tužku. 

 

Was braucht er?    Co potřebuje? 

   …einen Bleistift    …. tužku 

 

 Ich wohne in Berlin.   Bydlím v Berlíně. 

 

Wo wohnst du?    Kde bydlíš? 

   …. In Berlin.     …v Berlíně 

 

 

4) Do cvičného sešitu vytvořte otázky k těmto větám: 

 

- Ja/Nein Fragen: 

a) Er schreibt schnell.    ……………………………… 

b) Die Familie wohnt in Köln.   …………………………… 

c) Sie buchstabiert richtig.   ……………………………….. 

d) Sie haben drei Hunde.   ………………………………… 

e) Wir sind fleißig.  ………………………………………. 

 

- W - Fragen: 

a) Petr studiert in Prag.  (kde?)   ………………………………….. 

b) Meine Lieblingsfarbe ist rot. (jaká?)   …………………………………. 

c) Ben und Karl kommen aus Dortmund. (odkud?)  ………………………… 

d) Ich lerne Geschichte.  (co?)   ………………………………. 

e) Paula ist hier. (kdo?)   ……………………………….. 

 

5) V pr. sešitě na str. 22 vyplňte cvičení 7 a 8a, b + 23/8c, d. 

 

6) Mrkněte na videa. Občas je to kombinace Aj a Nj.  

https://www.youtube.com/watch?v=snwuSoFWfPk – wohin? Kam jdete? Opakování 4. pádu 

https://www.youtube.com/watch?v=szohzet6RaU – W-Fragen 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snwuSoFWfPk
https://www.youtube.com/watch?v=szohzet6RaU


Lösung (řešení): 

Ad 4) 

 

- Ja/Nein Fragen: 

f) Er schreibt schnell.    ………… Schreibt er schnell?…………………… 

g) Familie Müller wohnt in Köln.   …………Wohnt Familie Müller in Köln?………………… 

h) Sie buchstabiert richtig.   ……Buchstabiert sie richtig?………………………….. 

i) Sie haben drei Hunde.   ……Haben sie drei Hunde?      Haben Sie drei Hunde?……… 

j) Wir sind fleißig.  ………Seid ihr fleißig?………………………………. 

 

- W - Fragen: 

f) Petr studiert in Prag.  (kde?)   …………… Wo studiert Petr?…………………….. 

g) Meine Lieblingsfarbe ist rot. (jaká?)   ……Wie ist deine Lieblingsfarbe?……………. 

h) Ben und Karl kommen aus Dortmund. (odkud?)  …Woher kommen Ben und Karl? …… 

i) Ich lerne Geschichte.  (co?)   ……Was lernst du?…………………………. 

j) Paula ist hier. (kdo?)   …………Wer ist hier? …………………….. 

 

Ad 5) 
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