
Vzhledem k tomu, že jsme naposledy končili tématem přivlastňovacích zájmen a slovní 

zásobou ovoce a zelenina, posílám na procvičení nejprve následující křížovku.  

 

Aufgabe 1 (Úkol 1) – křížovku si vytiskni a dopiš názvy ovoce a zeleniny. Pomoct si 

můžeš se zápiskem a pracovním listem z minulé hodiny, pakliže bys našel slovíčko, 

které tam není, zkus si ho dohledat pomocí slovníku. 



Za sebe doporučuji následující internetové slovníky: 

www.slovnik.seznam.cz 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky 

www.glosbe.com 

Aufgabe 2 (Úkol 2) – časování sloves, minulou hodinu jsme se naučili nová slovesa 

ESSEN a TRINKEN, v tomto cvičení dopiš správné tvary u jednotlivých osob: 

ESSEN =  

1. ich ………………………..    1. wir ………………………. 

2. du ………………………..    2. ihr ……………………….. 

3. er/sie/es ………………….    3. sie/Sie ……………………. 

TRINKEN =  

1. ich ………………………    1.  wir ………………………. 

2. du ………………………    2. ihr ………………………… 

3. er/sie/es ………………….    3. sie/Sie …………………….. 

 

Aufgabe 3 (Úkol 3) – Přelož následující věty do němčiny. 

1. Mám 4 kila jablek. 

2. Rád jím špagety. 

3. Máš rád čokoládu? 

4. Ne, nemám. Mám rád ovoce a zeleninu. 

5. Dnes si koupím 9 švestek a 27 jahod. 

6. Zítra piju kávu i čaj. 

7. Můj bratr nepije colu. 

8. Naše kočka nejí mrkev. 

9. Jeho pes sní všechno. 

10. Ty koupíš 2 hrušky, 4 jablka, 6 banánů, 1 květák a 20 kedlubnů. 

Aufgabe 4 (Úkol 4) – Doplň do textu vhodná slova tak, aby text dával smysl. 

Mein ……………………….. Joey mag Bananen. Er …………………. 20 Bananen jeden Tag. 

Meine Schwester …………………………. mag aber keine Bananen. Sie isst 

………………….. gern. Ich trinke oft und gern ………………………Trinkst du auch 

gern……………….? Wir kaufen viele …………………….. und Gemüse. Heute essen wir 

……………………zum Mittagessen. Am abend …………………….. ich keine Süßigkeiten.  

 

http://www.slovnik.seznam.cz/
https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky
http://www.glosbe.com/


Předchozí dvě stránky si buď vytiskni, vyplň a nalep do sešitu, pokud nemáš k dispozici 

tiskárnu, tak si zapiš správné odpovědi do sešitu. V případě, že nebudeš čemukoli rozumět, 

nebo budeš mít jakýkoli dotaz, tak mě neváhej kontaktovat na e-mailu, který najdeš na 

stránkách školy. 

Přeji hodně zdaru při plnění úkolů!!! 

Měj se krásně. 

S pozdravem  

M. Vážanová  


