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Mein Tag 

Cvičení: 

1. Do dnů v týdnu a měsíců doplňte chybějící písmenko: 

Mit_woch    Fe_ruar 

Fr_itag    Deze_ber 

_ontag    M_rz 

Sam_tag    Sept_mber 

Donne_stag   M_i 

Diens_ag    Ap_il 

 

2. Doplňte věty - co děláte v jednotlivých dnech. Můžete použít 

slovesa v nabídce: 

 

baden, kochen, arbeiten, schwimmen, lesen, lernen, aufräumen, sein 

 

Am............ 

Am............ 

Am............. 

Am............. 

Am............. 

 
3. Na začátek každé věty doplňte správný měsíc: 

 

Im ………. müssen wir in der Schule gehen. 

Im ………. müssen wir nicht in der Schule. 

Im ………. habe ich Geburtstag. 

Im ………. hat meine Mutter Namenstag. 

Im ………. sind Weinachten. 

Im ………. beginnt die Ferien. 
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4. Do tabulky vyberte z nabídky činnosti, které jsou typické pro 

jednotlivá roční období. 

 

Ski fahren, Urlaub haben, Pilze sammeln, im Garten arbeiten, ins 

Gebirge fahren, beim Meer sein, snowboarden, schwimmen, 

Radfahren, Schneemann machen, skaten, eislaufen, im Garten 

saubermachen, Äpfel sammeln, Schnee sehen, Sonne scheint, es ist 

windig, es ist kalt, es regnet  

 

Frühling Sommer Herbst Winter 

    

 

5. Přeložte správně jednotlivá data dnů: 

 

- der dritte achte 

- der zwölfte erste 

- der fünfundzwanzigste zehnte 

- der sechzehnte neunte 

- der erste elfte 

- der achtundzwanzigste zwölfte 

- der siebte fünfte 

- der dreizigste dritte 

  

6. Napište správný název měsíce či dnu: 

- der zweite Tag in der Woche 

- der sechste Tag in der Woche 

- der Tag nach dem Mittwoch 

- der siebte Monat im Jahr 

- der zweite Monat im Jahr 

- der zwölfte Monat im Jahr 

- der Monat nach dem Juli 
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Správné řešení: 

 

1. Do dnů v týdnu a měsíců doplňte chybějící písmenko: 

Mittwoch    Februar 

Freitag    Dezember 

Montag    März 

Samstag    September 

Donnerstag   Mai 

Dienstag    April 

 

2. Doplňte věty - co děláte v jednotlivých dnech. Můžete použít 

slovesa v nabídce: 

 

baden, kochen, arbeiten, schwimmen, lesen, lernen, aufräumen, sein 

 

Am Montag bin ich in der Schule. 

Am Freitag arbeite ich im Restaurant. 

Am Mittwoch lerne ich Deutsch. 

Am Samstag räume ich mein Zimmer auf. 

Am Sonntag schwimme ich im Aquapark in Slaný. 

 
3. Na začátek každé věty doplňte správný měsíc: 

 

Im September müssen wir in der Schule gehen. 

Im August müssen wir nicht in der Schule. 

Im Mai habe ich Geburtstag. 

Im Januar hat meine Mutter Namenstag. 

Im Dezember sind Weinachten. 

Im Juli beginnt die Ferien. 
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4. Do tabulky vyberte z nabídky činnosti, které jsou typické pro 

jednotlivá roční období. 

 

Frühling Sommer Herbst Winter 

im Garten 

arbeiten,  

es regnet 

Urlaub haben, 

beim Meer sein, 

schwimmen, 

Radfahren, 

Sonne scheint 

Pilze sammeln, 

skaten,  

im Garten 

saubermachen, 

Äpfel sammeln, 

es ist windig 

Ski fahren,  

ins Gebirge 

fahren, 

snowboarden, 

Schneemann 

machen, 

eislaufen, 

Schnee sehen, 

es ist kalt, 

Mütze tragen 

 

5. Přeložte správně jednotlivá data dnů: 

- der dritte achte    - 3.8.    3. August 

- der zwölfte erste   - 12.1. 12. Januar 

- der fünfundzwanzigste zehnte - 25.10. 25. Oktober 

- der sechzehnte neunte  - 16.9. 16. September 

- der erste elfte    - 1.11.   1. Novemer 

- der achtundzwanzigste zwölfte - 28.12. 28. Dezember 

- der siebte fünfte   - 7.5.    7. Mai 

- der dreizigste dritte   - 30.3. 30. März  

  

6. Napište správný název měsíce či dnu: 

- der zweite Tag in der Woche  - Dienstag 

- der sechste Tag in der Woche  - Samstag 

- der Tag nach dem Mittwoch  - Donnerstag 

- der siebte Monat im Jahr   - Juli 

- der zweite Monat im Jahr   - Februar 

- der zwölfte Monat im Jahr  - Dezember 

- der Monat nach dem Juli   - August 

 


