
12_německý jazyk_7.B_barvy, otázky   

 

Začínáme další týden a máme tu 1. červen – Den dětí – also ALLES GUTE  

 

1. Pomalu končíme  3. lekci - nezapomínáte si opakovat slovíčka  – v zadání vás bude čekat kvíz, tak si 

ho nezapomeňte udělat – VŠICHNI  

 

2. V pracovním sešitě na str. 23 cvičení 9 – napíšete vždy trojici otázek (ty, vy, Vy = du, ihr, Sie). Pozor 

na správný tvar slovesa. 

 

3. Pokračujete ve cvičení 10. Toto vás čeká jako povinný úkol – bude v zadání. Píšete člen podstatného 

jména, množné číslo, otázku a zápornou odpověď podle vzoru v první kartičce. Obrázky malovat 

nemusíte  

 

4. Vezmete učebnici na str. 26 a do cvičného sešitu napíšete cv. 11 - dvojice barev: anglicky + 

německy. Tady si uvědomíte podobnost obou jazyků a barvy se vám lépe zapamatují – pusťte si 

znovu videa z 9. týdne, připomenete si i další barvy  

 

5. V pracovním sešitě na str. 24 si udělejte cvičení 11 – vypíšete z hada zvířata a barvičky. Zvířata 

pište se členem a množným číslem, ať si upevňujete znalosti. 

 

 

6. V učebnici na str. 26 si přečti cvičení 13 – popis zvířat. Pomalu přemýšlej nad tím, jaké zvíře chceš ty 

zpracovat, bude to pak úkol v příštím týdnu. Může to být nějaké tvoje oblíbené zvíře nebo jakékoliv, 

co tě napadne. Teď si to zatím přečti a přelož, ať víš, co tě čeká  

 

7. V dalším úkolu si procvičíš barvičky – píšeš do cvičného sešitu. K obrázku podle počátečních a 

koncových písmen doplníš barvu a větu, jaké to je. V další části píšeš otázku na barvu a odpověď, 

jaké to je. 

 



 

                   

 

  

 

ŘEŠENÍ: 

Pracovní sešit 23/9: 

2 Kommst du aus der Schweiz? Kommt ihr aus der Schweiz?  Kommen Sie aus der Schweiz? 

3 Bist du Schüler?   Seid ihr Schüler?   Sind Sie Schüler? 

4 Lernst du Deutsch?   Lernt ihr Deutsch?   Lernen Sie Deutsch? 

24/11: grau, die Spinne, die Spinnen, schwarz, der Vogel, die Vögel, blau, der Papagei, die Papageien, 

braun, das Pferd,  die Pferde, grün, die Katze, die Katzen, rot 



Učebnice 26/11: 

white – weiß  grey – grau   black – schwarz  brown – braun 

red – rot  green – grün   blue – blau   yellow - gelb  

Úkol 7: 

1 rot  2 rot und gelb  Das Buch ist rot und gelb. 

3 gelb  Der Ball ist gelb.  4 rot Das Auto ist rot.  

5 blau und gelb Das Bild ist blau und gelb.  6 blau Das Heft ist blau. 

Wie ist es? 

Wie ist die Katze? Die Katze ist schwarz.  

Wie ist der Ball? Der Ball ist gelb. 

Wie ist das Heft? Das Heft ist blau. 

Wie ist das Auto? Das Auto ist rot. 

    


