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Milí žáci,
vzhledem k tomu, že opakování je matka moudrosti, jsem se rozhodl, že spolu s vámi budu
opakovat vše, co považuji za nutné. Úkoly nebudou dlouhé a předpokládají malé zamyšlení
nad vaším druhým cizím jazykem. Věnujte prosím pozornost i mluvnické části pracovních
listů, které vám budu postupně zasílat každý následující týden. Úkoly pište do sešitu. Časová
dotace na tento předmět 10 min/den.
Německé přísloví: Fleiss bringt Brot, Faulheit Not. (Píle přináší chléb, lenost nouzi. Aneb.:
Bez práce nejsou koláče.)

VII. ročník
1. Pracovní list

23. 3. - 27. 3. 2020

a)

Opakování lekce 1.1. - učebnice str. 14 - 17 (slovní zásoba str. 24)

b)

Mluvnice: Pořádek slov ve větě oznamovací !!!

Ve větě oznamovací stojí na 2. místě vždy určité sloveso - přísudek. Podmět může být
na 1. místě (věta má
pak tzv. přímý pořádek slov), nebo následuje obvykle za určitým slovesem na 3. místě
(tzv. nepřímý pořádek
slov). Slovosled věty neovlivňují souřadící spojky, jako např. und.

1
Der Zug
Jetzt
Hause.

2

3

kommt

gleich.

gehen

wir

4

nach

................................................................................................................
....................................................
Časování slabých sloves v přítomném čase:

Ich
kaufe
Koupím limonádu.

eine Brause.

Du
hodinky.

kaufst

eine Uhr.

Koupíš

Er (sie, es)
něco Evě.

kauft

Eva etwas.

Koupí

Wir
Koupíme rádio.

kaufen

ein Radio.

Ihr
kauft
Koupíte něco v Praze.
Sie
dům.(Oni)

kaufen

etwas in Prag.
ein Haus.

Koupí

Podle tohoto vzoru můžete časovat většinu německých sloves. Součástí určitého slovesného
tvaru je v němčině osobní zájméno. (Wir kaufen, sie kaufen) Naopak v češtině stačí k
rozlišení slovesných tvarů koncovky. (kupujeme,kupují)

Úkol: a) Opakovat pozdravy (Uč.str. 15)
b) Doplňte vhodný slovesný tvar: gehen, kommen, heissen,
kaufen, warten, trinken
Der Zug aus Berlin ........ gleich. Das Kind ........eine Brause. Herr
Weber ...... auf Fräulein Müller. Herr und Frau Schwarz ....... nach
Hause. Fräulein Grosse..... eine Uhr. Die Frau ......... Karin Fischer.
(Celé tyto věty přepiš do sešitu!)

