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Název materiálu: SEIN X HABEN  
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Anotace: Materiál obsahuje dvě sady kartiček s nepravidelnými 

slovesy „sein“ a „haben“ a pracovní list na procvičení tvarů 
sloves.  

 
Očekávaný výstup: Žáci užívají nepravidelná slovesa ve větách.   
 
Klíčová slova: sein, haben  
 
Metodika: Kartičky učitel rozstříhá a do lavice(případně jednotlivcům) 

dá obě sady. Žáci je skládají tak, aby z každé strany čtverce 
byl přiřazen správný tvar nebo zájmeno. Správné řešení lze 
promítnout na interaktivní tabuli pro rychlejší kontrolu.  
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Sloveso „sein“. 

A 

Přeložte do němčiny: 

Babička a dědeček jsou staří. 

Já jsem vysoký. 

Sestra je mladá. 

Kde jsi? 

My jsme z Kladna. 

 

Doplňte sloveso sein (být) ve správném tvaru. 

Ich ………………….hoch. 

Die Mutter ………. jung. 

Wir…………klein. 

Der Opa und die Oma…………. alt. 

Ihr…………….. dick. 

Die Schwester………. schlank. 

Du…………..in Slaný. 



B  

Přeložte do němčiny: 

Bratr je tlustý. 

Já jsem Pavel. 

Oni jsou z Brna 

Kde je dědeček? 

Matka a otec jsou malí. 

 

 

Doplňte sloveso sein (být) ve správném tvaru. 

Du ………………….hoch. 

Die Schwester ………. schlank. 

Sie…………klein. 

Der Vater und die Mutter…………. jung. 

Die Schwester …………….. dick. 

Ihr………. schlank. 

Wir…………..aus Prag. 

 

 



Sloveso „sein“.   ŘEŠENÍ  

A 

Přeložte do němčiny: 

Babička a dědeček jsou staří. Die Oma und der Opa sind alt. 

Já jsem vysoký. Ich bin hoch. 

Sestra je mladá. Die Schwester ist jung. 

Kde jsi? Wo bist du? 

My jsme z Kladna. Wir sind aus Kladno. 

 

Doplňte sloveso sein (být) ve správném tvaru. 

Ich bin hoch. 

Die Mutter ist jung. 

Wir sind klein. 

Der Opa und die Oma sind alt. 

Ihr seid dick. 

Die Schwester ist schlank. 

Ich bin in Slaný. 

 

___________________________________________________________________________ 

B  

Přeložte do němčiny: 

Bratr je tlustý. Der Bruder ist dick.  

Já jsem Pavel. Ich bin Pavel.  



Oni jsou z Brna. Sie sind aus Brno.  

Kde je dědeček? Wo ist der Opa? 

Matka a otec jsou malí. Die Mutter und der Vater sind klein.  

 

 

Doplňte sloveso sein (být) ve správném tvaru. 

Du bist hoch. 

Die Schwester ist schlank. 

Sie ist/sind klein. 

Der Vater und die Mutter sind jung. 

Die Schwester ist dick. 

Ihr seid schlank. 

Wir sind aus Prag. 

 

 

 


