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Die Schule
Slovníček
das Buch - kniha
das Heft - sešit
der Kuli - propiska
der Bleistift - tužka
der Test - test
der Schüler - žák
die Schülerin - žákyně
der Lehrer - učitel
die Lehrerin - učitelka
die Schule – škola
der Computer – počítač
die Maus – myš
die Tastatur – klávesnice
der USB-Stick –
der Drucker – tiskárna
die E-mail – e-mail
die Klasse – třída
die Note – známka
die Hausaufgabe – domácí úkol
der Tisch – stůl
die Tafel – tabule
die Tasche – taška
der Stundenplan – rozvrh hodin
das Lineal – pravítko

der Radiergummi – guma
die Kreide – křída
das Fach - předmět
schreiben – psát
lernen – učit se
lesen – číst
turnen – cvičite
rechnen – počítat
malen – malovat
zeichnen – kreslit
antworten – odpovídat
sagen – říkat
sitzen – sedět
stehen – stát
spielen – hrát
rennen - běhat
………………
………………
………………
………………

Thema: Die Schule
1. Doplň slovní zásobu k tématu „die Schule“

2. Přiřaď ke slovíčkům správné členy.
………Kuli
………Buch
………Heft
………Klasse
………Tasche
………Tafel
………Lehrer
………Schülerin
………Bleistift
………Tisch
………Note
3. Doplň slovíčka do tabulky vždy ke správnému členu neurčitému.
Kuli, Heft, Buch, Lehrerin, Papier, Bank, Bleistift, Schüler, Tafel, Fenster, Kreide,
Tisch, Fach, Schule, Computer
EIN

EINE

EIN

4. Doplň slovíčka k předmětům v obrázku:

5. Doplň svůj rozvrh hodin:
Zeit/Stunde
Montag
Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

6. Spoj slovesa.
lernen
schreiben
malen
rechnen
zeichnen
turnen
schwimmen
spielen
rennen
gehen
sitzen
stehen
lesen

učit se
počítat
malovat
chodit
plavat
sedět
stát
číst
cvičit
běhat
psát
kreslit
hrát si

7. Napiš německy:
a) Žák čte knihu. - …………………………………………………………………………
b) Učíme se německy. - ……………………………………………………………………
c) Půjčíš mi propisku? - ……………………………………………………………………
d) Kreslíme obrázky. - ……………………………………………………………………..
e) Píšu domácí úkol. - ……………………………………………………………………...
f) Dnes nemáme domácí úkol. - …………………………………………………………...
g) V pondělí máme matematiku. - …………………………………………………………
h) Třída je krásná. - ………………………………………………………………………..
i) Žáci jsou hodní. - ……………………………………………………………………….
8. Oprav chyby ve větách.
a) Ich schreiben das Hausaufgabe.
b) Habst du ein Kuli?
c) Das Schüler lest das Buch.
d) Wir male ein Bild.
e) Bin die Tafel weiß?
f) Der Schülerin antwortest richtig.

