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Die Kleidung 
 

 

Slovníček  

die Kleidung – oblečení 

die Schuhe – boty 

das Kleid – šaty 

die Socken – ponožky 

das Hemd – košile 

das T-Shirt – tričko 

die Bluse – halenka 

die Jeans – džíny 

der Mantel – kabát 

der Rock - sukně 

die Hose – kalhoty 

der Pullover – svetr 

die Jacke – bunda 

die Mütze - čepice 

die Krawatte - kravata 

der Gürtel – pásek 

die Brille- brýle 

der Hut – klobouk 

der Anzug – oblek 

der Regenschirm – deštník 

die Handschuhe- rukavice 

der Schal - šála 

der Rucksack - batoh 

der Koffer – kufr 

die Badehose – plavky 

der Bikini – dámské plavky 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

 



 

1. Pojmenuj oblečení na obrázku.  
 

 
 

 
(Zdroj: Schule und Familie. . [online]. 18.2.2013 [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: http://www.schule-und-

familie.de/ausmalbild-drucken/verschiedene-kleidung.html) 

 

 

2. Přiřaď ke slovíčkům správný člen.  
.......... 

Mantel 

.......... Jacke 

.......... Mütze 

.......... Gürtel 

.......... Hut 

.......... Regenschirm 

.......... Kleid 

.......... Hose 

.......... Hemd 

.......... Pullover 

.......... Socken 

.......... Schuhe 

.......... Badehose 

.......... Koffer 

.......... Schal 

.......... Anzug 

.......... T-Shirt 

.......... Handschuhe

 

 

 

http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/verschiedene-kleidung.html
http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/verschiedene-kleidung.html


3. Popiš, jaké oblečení mají osoby na obrázku.  
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(Zdroj: bon prix its me!. . [online]. 18.2.2013 [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: 

http://www.bonprix.cz/vyrobek/strecove-saty-949546/?type=image) 
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(Zdroj: bon prix its me!. . [online]. 18.2.2013 [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: 

http://www.bonprix.cz/vyrobek/dlouhe-tricko-932691/?type=image) 
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(Zdroj: bon prix its me!. . [online]. 18.2.2013 [cit. 2013-02-18]. Dostupné z: 

http://www.bonprix.cz/vyrobek/kosile-931886/?type=image) 
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4. Napiš, jaké oblečení nosíme v různých ročních obdobích.  
 

Im Winter:  

 

 

 

Im Sommer: 

 

 

 

Im Herbst: 

 

 

 

Im Frühling:  

 

 

5. Oprav špatně přiřazená slovíčka 

 

kabát der Anzug  

bunda die Mütze  

košile die Jacke  

oblek der Mantel  

čepice die Hose  

kalhoty die Socken  

boty das T-Shirt  

ponožky das Hemd  

tričko die Handschuhe  

rukavice die Schuhe  

 


