
Němčina

7. A, C 
 Lesen – lekce 4

Přečti a přelož si tento dopis. V každé větě pod textem je jedna chyba. Oprav ji.

Hallo,
ich  bin  Natalie.  Ich  mache  viel  Sport:  Basketball,  Karate  und  Schwimmen.
Schwimmen finde ich total toll, aber Basketball und Karate sind auch super. Ich
spreche drei  Sprachen:  Deutsch,  Russisch  und Englisch.  Ich  spreche natürlich
sehr  gut  Deutsch.  Ich  wohne  in  München,  in  Deutschland.  Meine  Freunde
sprechen alle Deutsch. Aber ich spreche auch super Russisch. Das ist klar! Ich
komme aus Moskau. Englisch spreche ich nicht so gut. Am Montag habe ich zwei
Stunden Englisch. Das finde ich blöd. Ich habe keine Lust. 

Liebe Grüβe
Natalie

1. Natalie findet Schwimmen okay.
2. Sie spricht zwei Sprachen.
3. Sie kommt aus Deutschland.
4. Sie spricht nicht so gut Russisch.
5. Sie spricht kein Wort Englisch.
6. Sie hat am Montag eine Stunde Englisch.

Opravené věty mi pošli na mail kocmankova@4zszdar

 on-line cvičení
Zopakuj si gramatiku ze 4. lekce. Na tomto odkazu jsou různá cvičení.
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-
26661/a11/#/sections
Übung 1, 2, 3, 4, 5 

Když budete mít cvičení hotové, klikněte na überprüfen = zkontrolovat
Když chcete vepsat nějaký speciální znak, klikněte na Sonderzechen = zvláštní 
znak (ä, ü, ö, β)

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a11/?rootPath=/exercises/530-26661/a11/#/sections


8. C
Pokračujeme v 9. lekci. Naučíme se časovat slovesa essen a schlafen. Doplňte si 
tabulku v prac. sešitě na straně 73 nahoře.

essen

ich esse 

du isst

er/sie/es isst

wir essen

ihr esst

sie essen

ve 2. a 3. os. j. č. se e změní na i

schlafen

ich schlafe 

du schläfst

er/sie/es schläft

wir schlafen

ihr schlaft

sie schlafen

ve 2. a 3. os. j. č. se a změní na ä

všimni si:

Er isst Obst. = On jí ovoce. (3. osoba od slovesa essen = jíst)

Das ist Obst. = To je ovoce. (3. osoba od slovesa sein = být)

Ve 3. osobě jedn. čísla se sloveso essen (er, sie isst) a sein (er, sie ist) vyslovuje 
úplně stejně, rozdíl je jen v pravopise. A jak poznáme v mluveném projevu o jaké
jde sloveso? To musíme poznat podle kontextu.

 prac. sešit – str. 72, 73

- cv. 3a – podtrhni všechny slovesné tvary od schlafen a essen, přiřaď 
obrázek k dialogům

- cv. 4 – doplň správný tvar slovesa essen, schlafen a sprechen (to už 
známe z minulé lekce, tam se také ve 2. a 3. osobě j. č. změní e na i) 

- cv. 5a, 5b – napiš podle obrázků, co Monika jí a pije (podstatná 
jména zde používejte bez členu)

- cv. 5c/ 74 – napiš, co jíš ty

zum Frühstück = k snídani

zum Mittagessen = k obědu

zum Abendessen = k večeři

9. B, C



Přeji vám hodně štěstí a úspěchů u přijímacích zkoušek!

Ich wünsche euch viel Glück und Erfolg bei den Aufnahmeprüfungen!

 Opakování – udělej si on-line cvičení na zopakování 12. lekce

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-
26661/a12/#/sections

Übung 1-5

 prac. sešit - str. 27 - Lesen – přečti si texty a udělej úkoly 1a, b, d

https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/sections
https://www.hueber.de/exercises/530-26661/a12/?rootPath=/exercises/530-26661/a12/#/sections

