
 
Označení materiálu:     VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_11 

 

Název materiálu:    Opakovací test - Schule 

 

Tematická oblast:    Němčina 1. ročník 

 

Anotace:  Opakovací test k tématu „die Schule“, dvě 

varianty testu i s řešením. Opakuje slovní zásobu, 

tvořeních jednoduchých vět, časování sloves.  

. 

 

Očekávaný výstup:  žáci užívají slovní zásobu z tematické oblasti 

„škola“ 

 

Klíčová slova:    die Schule, škola 

 

Druh učebního materiálu:   pracovní list 

 

Metodika:  Jednu variantu testu lze žákům rozeslat 

elektronicky, jako podklad pro přípravu na 

klasifikovaný test, popřípadě společně vypracovat 

v hodině.  

 

Obor:  29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-

H/01 Kuchař-číšník 

 

Ročník:     první  

 

Autor:      Mgr. Věra Hladíková 

 

Zpracováno dne:    21. 12. 2012 

 
Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská 

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 



A Opakovací test – Škola  
 

1. Vyčasuj sloveso lernen.  
 

lernen 

  

  

  

 
2. Doplň do vět vhodné sloveso ve správném tvaru.  
spielen – sein– lesen – schreiben – rechnen – haben - sein 

 

Der Schüler…………….. das Buch.  
Ich …………………. die Hausaufgabe.  
Ich …………. nur das Heft.  

Peter …………….. der Schüler.  
……………..die Schule klein? 
Wir…………………….: zwei plus zwei ist vier.  

Die Lehrerin ………………….. Klavier.  
 

3. Doplň člen ke slovíčkům.  

……..  Kuli 
……..  Heft 
……… Schule 

……… Tasche 
……… Bleistift 
……… Tisch 

……… Hausaufgabe 
 

4. Napiš slovíčka německy nebo česky.  

žák  

 …..Bleistift 

 die Klasse 

 die Maus 

známka  

tiskárna  

učitelka  

 die Tastatur 

stůl  

 das Handy 

 

5. Napiš v němčině.  



Píšu domácí úkol. -  …………………………………………………………………… 

Třída je velká. -   …………………………………………………………………… 
Mám sešit. -   …………………………………………………………………… 

Máš knihu? -   …………………………………………………………………… 
Nemaluji rád. -   …………………………………………………………………… 
Žák se učí německy. -  …………………………………………………………………… 

Tabule je bílá. -   …………………………………………………………………… 
Čteme knihu. -   …………………………………………………………………… 
 

 
 

 



B Opakovací test – Škola  
 

1. Vyčasuj sloveso schreiben.  
 

schreiben 

  

  

  

 
2. Doplň do vět vhodné sloveso ve správném tvaru.  
spielen – sein– lesen – schreiben – rechnen – haben - sein 

 

Ich…………….. das Buch.  
Wir  …………………. die Hausaufgabe.  
Ich …………. nur das Heft.  

Peter …………….. der Schüler.  
……………..die Klasse groß? 
Ich …………………….: zwei plus zwei ist vier.  

Die Schülerin ………………….. Klavier.  
 

3. Doplň člen ke slovíčkům.  

……..  Lehrer 
……... Buch 
……..  Schule 

……… Tafel 
……… Bleistift 
……… Kuli 

……… Note 
 

4. Napiš slovíčka německy nebo česky.  

žákyně  

 …..Bleistift 

 die Schule 

 die Maus 

známka  

 der Tisch 

učitel  

 die Klasse 

tiskárna  

 das Handy 

 

5. Napiš v němčině.  



Píšeme domácí úkol. -  …………………………………………………………… 

Škola je malá. -   …………………………………………………………… 
Mám sešit. -   …………………………………………………………… 

Máš knihu? -   …………………………………………………………… 
Nepíšu rád. -   …………………………………………………………… 
Žákyně se učí německy. - …………………………………………………………… 

Tabule není bílá. -  …………………………………………………………… 
Čtete knihu(vykání)? -  …………………………………………………………… 



A Opakovací test – řešení  
 

1. Vyčasuj sloveso lernen.  
 

lernen 

ich lerne wir lernen 

du lernst ihr lernt 

er/sie/es lernt sie lernen 

 
2. Doplň do vět vhodné sloveso ve správném tvaru.  
spielen – sein– lesen – schreiben – rechnen – haben - sein 

 

Der Schüler…………….. das Buch.  
Ich …………………. die Hausaufgabe.  
Ich …………. nur das Heft.  

Peter …………….. der Schüler.  
……………..die Schule klein? 
Wir…………………….: zwei plus zwei ist vier.  

Die Lehrerin ………………….. Klavier.  
 

3. Doplň člen ke slovíčkům.  

der  Kuli 
das  Heft 
die Schule 

die Tasche 
der Bleistift 
der Tisch 

die Hausaufgabe 
 

4. Napiš slovíčka německy nebo česky.  

žák der Schüler 

tužka …..Bleistift 

třída die Klasse 

myš die Maus 

známka die Note 

tiskárna der Drucker 

učitelka die Lehrerin 

tiskárna die Tastatur 

stůl der Tisch 

mobil das Handy 

 

5. Napiš v němčině.  



Píšu domácí úkol. -  Ich schreibe die Hausaufgabe. 

Třída je velká. -   Die Klasse ich groß.  
Mám sešit. -   Ich habe das/ein Heft.  

Máš knihu? -   Hast du das/ein Buch? 
Nemaluji rád. -   Ich male nicht gern.  
Žák se učí německy. -  Der Schüler lernt Deutsch.  

Tabule je bílá. -   Die Tafel ist weiß.  
Čteme knihu. -   Wir lesen das/ein Buch.  
 

 
 

 



B Opakovací test – Škola  
 

1. Vyčasuj sloveso schreiben.  
 

schreiben 

ich schreibe wir schreiben 

du schreibst ihr schreibt 

er/sie/es schreibt sie schreiben  

 
2. Doplň do vět vhodné sloveso ve správném tvaru.  
spielen – sein– lesen – schreiben – rechnen – haben - sein 

 

Ich lese das Buch.  
Wir  schreiben die Hausaufgabe.  
Ich habe nur das Heft.  

Peter ist der Schüler.  
Ist die Klasse groß? 
Ich rechne : zwei plus zwei ist vier.  

Die Schülerin spielt Klavier.  
 

3. Doplň člen ke slovíčkům.  

der  Lehrer 
das Buch 
die  Schule 

die Tafel 
der Bleistift 
der Kuli 

die Note 
 

4. Napiš slovíčka německy nebo česky.  

žákyně die Schülerin 

tužka …..Bleistift 

škola die Schule 

myš die Maus 

známka die Note 

stůl der Tisch 

učitel der Lehrer 

třída die Klasse 

tiskárna der Drucker 

mobil das Handy 

 

5. Napiš v němčině.  



Píšeme domácí úkol. -  Wir schreiben die/eine Hausaufgabe. 

Škola je malá. -   Die Schule ist klein.  
Mám sešit. -   Ich habe das/ein Heft.  

Máš knihu? -   Hast du das/ein Buch? 
Nepíšu rád. -   Ich schreibe nicht gern.  
Žákyně se učí německy. - Die Schülerin lernt Deutsch.  

Tabule není bílá. -  Die Tafel ist nicht weiß.  
Čtete knihu(vykání)? -   Lesen Sie das/ein Buch?  

 

 


