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Opakování - test:

Podpis:

1. Časování sloves – přeložte do němčiny
Oni vaří rádi.
Sestra fotografuje.
On pochází z Brna.
Malujeme rádi.
Bydlíš v Praze?
Jmenuji se Filip.
2. Otázky: přeložte
Odkud pocházíš?
Jak se jmenuje matka?
Kdo maluje rád?
Kde bydlíš?
Vaříte rád?(vykání)
3. Číslovky: Napiš slovy
17
16
20
12
11
4. Sloveso sein: Doplň sloveso ve správném tvaru
Du…………… hoch.
Sie …………………….. aus Prag.
Petr …………………….klug.
…………………….er aus Kladno?
Du……………….. alt.
Der Opa und die Oma ……………………..schlank.
Die Mutter und der Vater…………………jung.
Ihr…………….in Praha.
5.

Pozdravy: Přelož
dobrý dendobrou nocHallo-

Na shledanouBis später. –
dobré ráno-

Opakování - test:

Řešení

1. Časování sloves – přeložte do němčiny
Oni vaří rádi. Sie kochen gern.
Sestra fotografuje. Die Schwester fotografiert.
On pochází z Brna. Er kommt aus Brno.
Malujeme rádi. Wir malen gern.
Bydlíš v Praze? Wohnst du in Prag?
Jmenuji se Filip. Ich heiße Filip.
2. Otázky: přeložte
Odkud pocházíš? Woher kommst du?
Jak se jmenuje matka? Wie heißt die Mutter?
Kdo maluje rád? Wer malt gern?
Kde bydlíš? Wo wohnst du?
Vaříte rád?(vykání) Kochen Sie gern?
3. Číslovky: Napiš slovy
17 - siebzehn
16 - sechzehn
20- zwanzig
12 - zwölf
11 - elf
4. Sloveso sein: Doplň sloveso ve správném tvaru
Du bist hoch.
Sie ist/sind aus Prag.
Petr ist klug.
Ist er aus Kladno?
Du bist alt.
Der Opa und die Oma sind schlank.
Die Mutter und der Vater sind jung.
Ihr seid in Praha.
5.

Pozdravy: Přelož
dobrý den- Guten Tag
dobrou noc- Gute Nacht

Hallo- ahoj
Na shledanou- Auf Wiedersehen
Bis später. – Brzy nashledanou. Ahoj brzy. Uvidíme se.
dobré ráno- Guten Morgen.

Opakování– nácvik před testem:
1. Časování sloves – přeložte do němčiny
My vaříme rádi.
Bratr fotografuje.
Ona pochází z Kladna.
Maluješ rád.
Ona bydlí v Praze.
Jmenuji se Eva.
2. Otázky: přeložte
Odkud pochází matka?
Jak se jmenuješ?
Kdo fotografuje rád?
Kde bydlíš?
Vaříte ráda?(vykání)
3. Číslovky: Napiš slovy celé příklady i s výpočty.
13+4=
12-5=
20-3=
1+7=
16-8=
4. Sloveso sein: Doplň sloveso ve správném tvaru
Ich…………… hoch.
Wir …………………….. aus Prag.
Petr …………………….klug.
…………………….du aus Kladno?
Sie……………….. alt.
Der Opa ……………………..schlank.
Die Mutter und der Vater…………………jung.
Ihr…………….in Slaný.
5. Pozdravy: Přelož
dobrý denGute NachtAhoj Na shledanouBis bald –
dobré ránoahoj (loučení)6. Sloveso haben: Doplň sloveso mít
ich ………………
du………………
er………………..
wir…………………..
ihr……………….
sie (mn.č.)…………………

Opakování – nácvik před testem: Řešení
1. Časování sloves – přeložte do němčiny
My vaříme rádi. Wir kochen gern.
Bratr fotografuje. Der Bruder fotografiert.
Ona pochází z Kladna. Sie kommt aus Kladno.
Maluješ rád. Du malst gern.
Ona bydlí v Praze. Sie wohnt in Praha.
Jmenuji se Eva. Ich heiβe Eva.
2. Otázky: přeložte
Odkud pochází matka? Woher kommt die Mutter?
Jak se jmenuješ? Wie heiβt du?
Kdo fotografuje rád? Wer fotografiert gern?
Kde bydlíš? Wo wohnst du?
Vaříte ráda?(vykání) Kochen Sie gern?
3. Číslovky: Napiš slovy celé příklady i s výpočty.
13+4= dreizehn plus vier ist siebzehn.
12-5=zwölf minus fünf ist sieben.
20-3= zwanzig minus drei ist siebzehn.
1+7=eins plus sieben ist acht
16-8= sechzehn minus acht ist acht
4. Sloveso sein: Doplň sloveso ve správném tvaru
Ich bin hoch.
Wir sind aus Prag.
Petr ist klug.
Bist du aus Kladno?
Sie ist/sind alt.
Der Opa ist schlank. ist
Die Mutter und der Vater sind jung.
Ihr seid in Slaný.
5. Pozdravy: Přelož
dobrý den- Guten Tag
Gute Nacht- dobrou noc
Ahoj - Hallo
Na shledanou- Auf Wiedersehen
Bis bald – Brzy na shledanou
dobré ráno- Guten Morgen
ahoj (loučení)- Tschüs
6. Sloveso haben: Doplň sloveso mít
ich habe
du hast
er hat
wir haben
ihr habt
sie (mn.č.) haben

