
Meine liebe Schülerinnen, 

Moje milé žákyně, 

doufám, že jste zdravé a užíváte si volna!  Protože se teď delší dobu neuvidíme, posílám Vám seznam 

úkolů do němčiny, které byste měli udělat, abyste si udrželi své znalosti a dále je rozvíjeli.  

1) Připravte si v elektronické nebo papírové formě prezentaci na téma „Meine Familie“, tak jak jsme 

se domlouvali ve vyučování, tzn. představení alespoň 8 členů Vaší rodiny (včetně domácích 

mazlíčků). Vaše povídání k jednotlivým fotkám mi můžete poslat ke kontrole na školní  

e-mailovou adresu jan.kyjonka@zs-brezinova.cz 

 Obdobným způsobem můžete vytvořit prezentaci (tentokráte už pouze v elektronické podobě) 

na téma „Mein(e) Lieblings-…“. Zda budete prezentovat svou oblíbenou zpěvačku, oblíbeného 

herce nebo sportovce, je na Vás. Tento úkol je dobrovolný, ale doporučuji ho udělat. 

Následuje pár užitečných slovíček a frází, které by se Vám při prezentování mohli hodit. 
 

- mein Lieblingssänger = můj oblíbený zpěvák 

meine Lieblingssängerin = moje oblíbená zpěvačka  

- mein Lieblingsschauspieler = můj oblíbený herec 

meine Lieblingsschauspielerin = moje oblíbená herečka 

- mein Lieblingssportler = můj oblíbený sportovec 

meine Lieblingssportlerin = má oblíbená sportovkyně  
 

Wer ist dein Lieblingssänger? = Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? 

- Mein Lieblingssänger ist… = Můj oblíbený zpěvák je… 

        Wie alt ist er/sie? = Kolik je mu/jí let? 

- Er ist 28 Jahre alt. = Je mu 28 let. 

Sie ist 28 Jahre alt. = Je jí 28 let. 

        Woher kommt er/sie? = Odkud pochází? 

- Es/sie kommt aus Deutschland. = Pochází z Německa. 

* (Názvy dalších zemí si můžete dohledat např. v internetovém česko-německém slovníku Lingea 

https://slovniky.lingea.cz/Nemecko-cesky) 

         Wo wohnt er/sie? = Kde bydlí? 

- Er/sie wohnt in Berlin. = Bydlí v Berlíně. 

- Das ist sein/ihr Haus. = To je jeho/její dům. 

 

- Das ist seine Frau. = To je jeho žena. 

- Das ist ihr Mann. = To je její muž.  

- Das ist sein/ihr Hund. = To je jeho/její pes. 

- Das sind seine/ihre Kinder. = To jsou jeho/její děti.  

- Das ist sein/ihr Bruder. = To je jeho/její bratr. 

- Das ist seine/ihre Schwester. = To je jeho/její sestra. 

- Das ist sein/ihr Auto. = To je jeho/její auto. 
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2) Naučte se slovíčka třetí lekce (pracovní sešit str. 33). Výslovnost jednotlivých slovíček si můžete 

poslechnout buď v již zmiňovaném slovníku Lingea nebo třeba v aplikaci WordTrainer FRAUS, 

kterou si můžete bezplatně stáhnout do svého telefonu (je však nutná registrace). Ani jeden 

z těchto zdrojů však není zcela ideální, protože výslovnost je strojová a místy chybná. Nejlepší je 

podle mě (pokud se nemůžete zeptat přímo rodilého mluvčího) pracovat s německým slovníkem 

https://www.dwds.de/ – je rychlý, bez reklam a téměř u každého slovíčka si můžete poslechnout 

jeho výslovnost, přičemž všechny nahrávky jsou namluvené rodilou mluvčí. Stačí kliknout na 

symbol reproduktoru (viz foto). 

 

Pokud možno, neučte se daná slovíčka samostatně/izolovaně, ale dávejte si je do vět nebo do 

páru, jak jsme to dělali už párkrát v hodině. Pro připomenutí: 

a) protiklady 

- praktisch oder unpraktisch 

- gut oder schlecht 

- laut oder leise  

b) „kolokace“ 

- zum Training gehen = jít na trénink 

- pünktlich kommen = přijít přesně/včas 

- zwei Stunden bleiben = zůstat dvě hodiny 

c) věty 

- Wie lange bleibst du? = Jak dlouho zůstaneš? 

- Am liebsten spiele ich Klavier. = Nejraději hraju na klavír. 

- Ist das klar? = Je to jasné?   *klar = jasně; jasné 

Všechna nová slovesa si zkuste vyčasovat. Správnost si můžete ověřit třeba na stránce 

https://www.verbformen.de/konjugation/?w=bleiben (sloupeček „Präsens“ → přítomný čas). 

Slovesa machen, gehen, bleiben, spielen se časují pravidelně, sprechen a haben nepravidelně (ty 

zatím řešit nemusíte).  

3) Dokončete všechna cvičení 2. lekce v pracovním sešitě (samozřejmě kromě těch poslechových).  

Kdyby něco, tak klidně napište ;) 

Schöne Corona-Ferien  (hezké koronavirové prázdniny) 

Mit herzlichen Grüßen! Srdečně 

Jan Kyjonka 
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