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Zájmena
Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

1) Do tabulky doplňte správný překlad zájmen:
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2) Do vět doplňte zájmena – ich, du, er, wir. Věty přeložte:
In Prag wohnen _____. _____ wohnt in Berlin. Am Donnerstag gehe
_____ schwimmen. Jetzt haben _____ Deutsch. Dann komme _____.
Bist _____ zufrieden? Hat _____ Hunger? Zum Abendessen kochen
_____ Gulaschsuppe. _____ koche gern zu Hause. Kochst _____ auch
gern? _____ sind heute nicht zu Hause.
3) Do vět doplňte zájmeno er nebo sie:
Das ist meine Mutter.

_____ wohnt in Kladno.

Das ist Petra.

_____ ist aus Dresden.

Das ist mein Onkel.

_____ kommt aus Polen.

Das sind meine Eltern.

_____ wohnen in Prag.

Das ist Uwe.

_____ arbeitet als Koch.

4) Tvořte věty:
er sie
ich Sie
wir

du
ihr

wohnst
sind
arbeitest
heisst
lernt

5) Tvořte věty dle správného slovosledu:
1. nicht

ich krank

2. sind

nicht

bin

wir zu

Hause
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lernen
spiele
arbeiten bin
heisse
heissen
arbeite lerne
ist

3) spricht gut Deutsch

er

4) Englisch

wir und Deutsch

5) als

Koch

er

6) Bruder dort

arbeitet
mein

ist

7) Kaffee am ich Morgen

gern

8) heisst

sie

Heike

lernen

nicht

trinke

Správné řešení:
1) Do tabulky doplňte správný překlad zájmen:
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2) Do vět doplňte zájmena – ich, du, er, wir. Věty přeložte:
In Prag wohnen wir.
Bydlíme v Praze.
Er wohnt in Berlin.
On bydlí v Berlíně.
Am Donnerstag gehe ich schwimmen. Ve čtvrtek jdu plavat.
Jetzt haben wir Deutsch.
Nyní máme němčinu.
Dann komme ich.
Potom přijdu.
Bist du zufrieden?
Jsi spokojený?
Hat er Hunger?
Má hlad?
Zum Abendessen kochen wir Gulaschsuppe.
K večeři vaříme gulášovou polévku.
Ich koche gern zu Hause.
Vařím doma rád.
Kochst du auch gern?
Vaříš také rád?
Wir sind heute nicht zu Hause. Nejsme dneska doma.
3) Do vět doplňte zájmeno er nebo sie:
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Das ist meine Mutter.
Sie wohnt in Kladno.
Das ist Petra.
Sie ist aus Dresden.
Das ist mein Onkel.
Er kommt aus Polen.
Das sind meine Eltern.
Sie wohnen in Prag.
Das ist Uwe.
Er arbeitet als Koch.
4) Tvořte věty:
Er heisst. Er lernt. Sie heisst. Sie lernt. Sie ist. Du arbeitest. Du
wohnst. Ich spiele. Ich bin. Sie lernen. Sie arbeiten. Sie heissen. Wir
arbeiten. Wir lernen. Wir heissen.

5) Tvořte věty dle správného slovosledu:
1. Ich bin nicht krank.
2. Wir sind nicht zu Hause.
3) Er spricht gut Deutsch.
4) Wir lernen Englisch und Deutsch.
5) Er arbeitet als Koch.
6) Das ist mein Bruder.
7) Am Morgen trinke ich gern Kaffee.
8) Sie heisst nicht Heike.
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