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Zdravím vás sedmáci, 

A jsem ráda, že někteří z vás jsou velmi aktivní a pilní, úkoly vypracovávají rychle, takže moc chválím. 

Někteří by naopak mohli zabrat. Snažte se úkoly zvládnout v daném týdnu, abyste pak nemuseli stále něco 

dohánět. Ať máte třeba na víkend „čistý štít“ tzn. všechno hotovo a můžete si odpočinout. 

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

 

Ať se vám daří. Kdybyste něco potřebovali, jsem k dispozici na mailu nebo přes Teams.       HS 

 

Shrnutí sad, které máte mít v Quizletu hotovy: 

- Lektion 2/ Seite 14 

- Lektion 2/ Seite 15+16 

- Lektion 2/ Seite 18 

- Lektion 2/ Seite 19 

- Das Jahr 

- Tage 

- Stundenplan 

- Lektion 3/ Seite 21 

- Lektion 3/ Seite 22 

- Lektion 3/ Seite 23 

 

Úkoly na následující týden (4. -7. 5.): 

1) Procvičujte sady v Quizletu. 

 

2) Do slovníčku si zapište následující zvířata. Sada těchto slovíček bude připravena i v Quizletu, tak 

procvičujte. Učte se už i zároveň tvary množného čísla. I v Quizletu budete procvičovat jednotné i 

množné číslo. 

 

Der Pinguin, -e  tučňák 

Der Schmetterling, -e  motýl 

Die Schildkröte,-n  želva 

Das Meerschweinchen,- morče 

Der Kanarienvogel, -ö- kanárek 

Der Hamster, -  křeček 

Die Maus, äu-e  myš 

Der Bison, -s   bizon 

Die Kuh, ü-e   kráva 

Der Tiger, -   tygr 

Der Wolf, ö-e   vlk 

Die Spinne, -n   pavouk 

Das Känguru, -s  klokan 

Die Antilope, -n  antilopa 



Das Lama,- s   lama 

Der Fisch, -e   ryba 

Die Ratte, -n   krysa 

Die Ente, -n   kachna 

Der Frosch, ö-e  žába 

Das Huhn, ü-er  kuře 

Die Henne, -n   slepice 

Das Zebra,- s   zebra 

Der Fuchs, ü-e  liška 

Der Elefant, -en  slon 

Der Löwe, -n   lev 

 

 

3) Do gramatiky si zapište (i příklady vět) a naučte se časovat: 

Kdo už v gramatice má zapsáno, tak nemusí znova, ale příklady vět ano. 

 

Sloveso „haben“ – mít, vlastnit 

   Ich habe   wir haben 

   Du hast   ihr habt 

   Er, sie, es hat   sie, Sie haben 

 Ich habe eine Katze.   Mám kočku. 

 Du hast ein Buch.   Máš knihu. 

 Mein Freund hat ein Kaninchen.  Můj kamarád má králíka. 

 Wir haben ein Pferd.   My máme koníka. 

 Ihr habt drei Scheren.   Vy máte troje nůžky. 

 Sie haben die Brille.   Vy (vykání) máte brýle. 

 Sie haben die Hefte.   Oni mají sešity. 

 

 Sloveso „haben“ se používá ve smyslu mít, vlastnit, ale také funguje jako pomocné sloveso při 

tvoření min. časů (př. ich habe gesagt – řekl jsem) 

4) V pr. sešitě vypracujte na str. 20 cv. 1 a cv. 4. Poslech vám vložím do Teams. 

 

5) Doplňte správný tvar slovesa „mít“. Cvičení přepište do cvičného sešitu. 

 

Uwe ___________ keinen Hund. 

Ich_____________ eine Tasche. 

Sie (oni) ____________ ein Haus. 

Karin und Ewa ___________ ein Pferd. 

Du ______________eine Uhr. 

Ihr _____________ einen Filzstift. 

Sie (ona) __________ ein Lieblingstier. 

Wir ___________ einen Papagei. 

Karl __________ das Handy. 

 

6) Zum Spaß: 

https://www.youtube.com/watch?v=dxtM8UVF3cA – časování slovesa haben v písničce 

https://www.youtube.com/watch?v=6zjnKF9VeuY – časování Aj x Nj 

https://www.youtube.com/watch?v=dxtM8UVF3cA
https://www.youtube.com/watch?v=6zjnKF9VeuY


7) Dobrovolný úkol: poslechněte si písničku, vypište pod sebe písmena abecedy a doplňte podle 

písničky ke každému písmenu německy název zvířete. Pak mi to pošlete mailem. 

https://www.youtube.com/watch?v=tb5U2ThTlh0 – ABC se zvířaty 

 

Bis bald! 😊 

 

 

Lösung (řešení): 

Ad 4) 

PS 20/1: 1 – der Hund  2 – die Katze  3 – die Maus  4 – das Pferd 

  5 – der Kanarienvogel   6 – die Kuh 

 

PS 20/4: Australien  Europa 

  Afrika   Nordamerika 

  Asien   Südamerika 

 

Ad 5) 

 

Uwe ___hat___ keinen Hund. 

Ich_____habe________ eine Tasche. 

Sie (oni) ____haben________ ein Haus. 

Karin und Ewa ____haben_______ ein Pferd. 

Du ______hast________eine Uhr. 

Ihr ______habt_______ einen Filzstift. 

Sie (ona) ____hat______ ein Lieblingstier. 

Wir _____haben______ einen Papagei. 

Karl ____hat______ das Handy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tb5U2ThTlh0

