
NĚMECKÝ JAZYK 6. ROČNÍK – ZADÁNÍ PRÁCE OD 4.5. DO 15. 5. 2020 

 

           Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Zadání si důkladně pročtěte a ke 

kontrole posílejte takto označené úkoly POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

 

1. Opakováním lekce 5 v PS 

Kromě poslechu udělejte celou str. 46. POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

Cvičení Říci, co kdo rád dělá. Pište z nabízených aktivit celé věty.  

Př. ☺Eva jezdí ráda na skateboardu. Eva se dívá ráda na televizi.  

 

2. Procvičujte slovní zásobu na téma Meine Familie (moje rodina)  

PS 55 (od Seite 49 dále) a na webu 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Familie_01a.htm (vyberte z nabídky) Kdo je kdo v příbuzenském 

vztahu ke Claire (ve žlutém kruhu). 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Familie_02e.htm (zapište z nabídky v řádku nad rodokmenem 

správný výraz do připravených ploch) Kdo je kdo v příbuzenském vztahu ke Claire (ve žlutém kruhu). 

 https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_02e.htm (vyberte z nabídky) Klikejte v grafice na člena 

rodiny, kterého píše počítač do šedého pole. Začněte START. 

Po splnění úkolu klikněte na AUSWERTEN (vyhodnotit) a počítač vám ukáže vaši úspěšnost. Slovní 

zásobu, kterou budete mít v 1. cvičení v nabídce a nenajdete ji v PS, zapište do PS str.55  

 

3. Směry a popis fotografie (napište do ŠS) 

Fotografiebeschreiben und Richtungen (popis fotografie a směry) 

links (vlevo) x rechts (vpravo) 

vorne (vpředu) x hinten (vzadu) 

in der Mitte (veprostřed) 

lze i kombinovat: hinten rechts, vorne links, …  

U popisu fotografie budete potřebovat slovesa stehen (stát), sitzen (sedět) a liegen (ležet) 

Vyčasujte všechna slovesa, u slovesa sitzen doplňte pouze koncovky (ve 2.os.č.j. už je doplněno – 

výjimka). 

sitzen stehen liegen 

ich sitz____ ich _____________________ ich _____________________ 

du sitzt du _____________________ du ______________________ 

er, sie, es sitz____ er, sie, es ________________ er, sie, es _________________ 

wir sitz____ wir _____________________ wir ______________________ 

ihr sitz____ ihr _____________________ ihr _______________________ 

sie, Sie sitz___ sie, Sie __________________ sie, Sie ____________________ 

 

UČ 50/1 přečti si rozhovor 

PS 48/3a,b-vyhledejte rodinné dvojice a napište je do ŠS i se členem (Př. syn a dcera, bratr a sestra, …) 

https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Familie_01a.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Familie_02e.htm
https://allgemeinbildung.ch/fach=deu/Kleider_02e.htm


Do ŠS si zapište Familienfoto a i následující popis fotografie UČ 50/3 v oranžovém rámečku. 

Ich heiße Johannes und stehe in der Mitte. Rechts ist meine Schwester Anne. Hinten sind meine Eltern. 

Meine Mutter Erika steht hinten links. Hinten rechts steht mein Vater Paul. Und vorne rechts sitzt mein 

Hund Rex. 

Podívejte se teď na fotografii v modrém rámečku a popište ji podobně jako tu v oranžovém rámečku. 

Dívky ji budou popisovat s pozice sedící dívky. Kluci pak z pozice kluka sedícího vepředu. Kluk a dívka 

budou mít vaše jméno. Zbylá jména si vymyslete (do SŠ). POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

   4.   Přivlastňovací zájmena (napište do ŠS) 

mein, meine  můj, moje (já) 

dein, deine  tvůj, tvoje (ty) 

sein, seine  jeho  (on, ono) 

ihr, ihre  její  (ona) 

unser, unsere  náš, naše (my) 

euer, eure(euere) váš, vaše (vy) 

ihr, ihre  jejich  (oni) 

Ihr, Ihre  Váš, Vaše (Vy) 

- v závorce je osobní zájmeno, od kterého se odvozuje zájmeno přivlastňovací 

- koncovku -e mají přivlastňovací zájmena u podstatných jmen ženského rodu (seine Mutter) a u 

množného čísla (ihre Eltern) 

UČ 51/4 přečtěte si text a do ŠS vypište všechna přivlastňovací zájmena s podstatným jménem, která 

najdete (10 spojení). POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

mein Bruder, …….. 

 

UČ 51/4 Text nesouhlasí v některých údajích s obrázkem. Najdi věty, kde je chyba, oprav ji a napiš celou 

větu do ŠS (celkem 5 vět). POSLAT NA MAIL VYUČUJÍCÍHO 

1. Vorne rechts steht mein Bruder, er heißt David und ist acht Jahre alt. 

2. Sein Hobby ist ……………… 

 

PS 49/5a doplňte přivlastňovací zájmeno  

PS 49/4a 


